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 شضعُملا يل عا طصا [الدحاو ف ةقولاو لعلب اندارتتا لع

 ايشولاو دازيإ تسلب :قوم اك ةايلكلاو ادن ابكرملاب1هل :)|صيصتعنم

 1 7حمام | هنناَهمنا

 تدب جزت ىكئلا حم تاحر دوا ةكيررمال نامم نبالا اا
 ءملاكلارمىن | تبلل سند نوورم طم هوتحو غينال تتم كلبا

 ٠ | ا: عزو ريس مالي !لرجلا جاره 0
 هييسساق بالا ف افكر وكرلا ضحي :باورلوتومال)

 ازكهد



 كامو كرو ناو ىن ان لد اننجزكىيدب عرفو اذكهو

 0 !لاليب اعمل لوو تر يبصل !)ى جرم

 عر طظضللا يوكل اوينعلا دوع ميد تااصتح ا ثيمصول

بملا ون جرد ل تبلد اعول :ءاتف الاد هبوعحتجلعأ
 مالاوب اه

حال! شمانحلا و ةفمتت حايجر سل مال عب اجاذ لاني كلا
 ك

 | مسح ئفاظففعبال مجم تاكاوس ]ياي مب اهادعأ

 تائادم ىششلا خالاٌوهداوم ايازميصترف وز ظانو مال

 ل الناق لاق ضر ل طعم مالذ خالزاما نإ اتمكن هنأ

م [ةعفك )ةةحاوا غارت "ةزرمكوا هلالك كثروزعر
 ءكرذ م

 اه ءاةعرظ بالال عالاو ءوبالد حلاق ٌداوسلا ن2هب

دلع اهدنا انهت ريشوو معلا و هوس ا 3
 و3 انإاو 

 . محو بالاياثأل لعل "كيم اءئامببلا كرما غالا هب

 | ةرهإل ا لرباوقتاو اضا مال انالؤإل | ععو] بازل حالا ب اًوهو

 نول + |ةارهو [هرذو مالإب فرد آركدبب جزحف تيودال )

 ظ الوفو ءكاالافم تاعذاق 7

 . مدلعأ
 هه

 لج اونوإيلءمينجا امازكو امجد جوطتم موكا ةالتعلا
 , ةطملاو تيما هيب 3 املا امتنا عب ابق

 ْ ,اجنال 0 1ىذكركش اف هوو الن لاك

 نم 8121من اذ اظاتندالا ؟ا نقلا اضمخالاك)
 تس ل اسمع يا يب ا ا



 رو
 : يحلصكا و د ذب صو هتبصعتو تملا دال 20 تافانم تمل شن الازو جورْلا تمس !ةاكاوزءك ساو يقهر رعرز.أ اريخمدذا مارح انوكت ؟..اوراإوف قع يجلد ١ كيب داحا كك ذم ف جد ايتو ةرهحم ةرامعل مانررلا د

 ظ ظ 01 ) ناووباكدبماو مال اف كزن كاك ُدْنباَق تالا شع سال | 0 1ك. اماور اًضئحالاب قمل هالو متسارع ميجا 7 دم ينشا #0 تقنعلا ةمالول ١ ظ 1 ا
 0 احرالا ك دفق, ا رق | ع ور يكن ا الوهد ادلع كش و الملاوذو 0 َعلانءاو ١ | نتنكلا علاجات تاللولام قيم ملام الل غلام ظ ( 3 !عال نيام مالل ؛ 0

 و وول

 1 اطعام 0 001 4 ْ ا را ةععيخ را لع ؤ
 ءء كلك وركز اصب اهو آر نلف تأ ؟ئتنر ةساثلاك تمد مب اعلا يال اذيىلا فردا اشد داود انككارحا | 000 يربو ةراثإل وكنا امم ماهرال اككدذ هلا |

 بي سيسي اساس نينا + يع 5

 اذ

 ها د ب يح 3-9 1

 بالا ماو

 ١ . ام ىسلإدم 00 ملون لضوشلا 10 ثق امره ضخم
 | ىداةبادتلداناف لع عيسلح تاااتهاماع علاواش 15 ١ 2( هيلو تلاعب ل :١ نشعا مالا يجرم دج ةينف ادن 5 3 ها نزريطنالا عضفال امال تاويل نواشلا ف فقالا 5 0 الرز ءناطشاب جوز ةىدارلاد ىف اقفاشب ثم مالا 7

 00 000 ب ال2559 6 م 3 : ” :كداحاو كباتملادتع ةءمرتو كك الاذن ع تبزس الذ بال ١ اك (| دف رك

 0 1 ملا د | 85 د

١ 



 ع 1و

 د جالب ليل ماك جملا يف

عصام ودم توكل كدت يلا ةّكبلل امو ث تدراو
 

 تواتغناب ماكرال اكوذ نبق .2وراورد ةرمعركوب يلم ةرجملاب ظ

 َتفاْمُدَس هسالشتا مصل م الكف تا !َمَسِمَو ةئيرال امال

 مسسشنااب نوبصغنلا اهئتمعانك تتعا2او

 | تناكاوسكا تناك نارياىانم تحال ١ وداسلاوّق اسماك ||

 ةكرمطل ١ تن ابر امفضالاب قريع هذنج لواباو) عنا

 ةر_لاد مالذع ننال | تشب و ةسنمل اة ةسمتطو سلا. نيرع ماو

نامل ةئنحال او بال ازد سس ئرملاو اهننننم
 كنحالاّو٠ 

 كل انشحاف دقن ااذا ككشيب ا ةنغحمملاَو كو زئامة مال

 |[ مالل حالات عوزلا الالاملا عبجزاح

 أ كوسدد 4 انا علام [َوْيَح َنِعَو هت ام اعبصجزوخال

د جوزلا لاك املا عبجعت اهلا ثم ورتتانمزك ظ
 تيرفانالك

 كرو لاحلارك مئهااذاد ءئكوزلاال 1110 ريو سنملا نعأ

 غرو انءلاكعحا١ ذات جوئئاو ثلا و ثيالا تنك نك مثمر
 | فه كطالا)9 جول اك مالا ف هبنال كيو حلب ١١ >:تم مدام أ

 ْ 0 اه هراوبالا كرو نفصل نه ركم لان كميد | دفنا

 مدا جاف 2و »ونس اك ( كد نهار ع اوم اء رمو 0 ظ

 ظن اذا هرمز نختلف ايا طعس ملك اينناامئزد :

 م مرن تذل ان عدرإلا آمددّوم ءحا 5 ليششرم ان تير ل

 ١ نمل اوم آدم ايدام يونادنا يبست |



 1 اسناد وامور نكمل تلئلاق جنرلا | ًاعيوحاّلا هن اًرابعلا زك بعت انقد و [ًيؤضر نصدَو [مقصيف | راق ءل)و نيمنللا طوغصزععرحا ةرأبجل كاتيبو اهثلسلا | لولا ايلا َتاتل كلا تا انتر دانلبتلا سدا سند رولا ارملا 6 عمشنملا ىفبد تيساارمساخ و ملكا اب امك عر ازرع: ةلاوصو عيرلا فضف ع فصنلا فضدحتو جا تايد فص [ هر "زنا نص رسل وب 1: قل, هد بق هوب يري الا ءكنرهورلا عجامسلاةما عطغلا تسلا امطق ىد رجل !ننائسلا صورتولا اهكوسد عكا [ الوسم رانا صب ئورال انف صرحا "بوحال ام تبث عام ارك سنس يزول ل اذخل كارو نيرول انو ىلا ةد كت اشحن ةركداس امك واسم | ةيحنلا را عال !كيزب برأ او امه مرالا) حرم ربا يي ايبسال ظ |/منم اوناؤيال رس هارملاو ميشنعم |ازوه مكا [ّي سامع ميرفت « ؟# ا قار كيراو |بيصقل ميا خانم مراتخابو هب تفرك | >7“ احر اوكا منح ايلا أعز ثرالا ناب جماقكلا | ا طف رظاظال اههاإب او ؟ اند بيبصعملاو تعرتلا ملا | ددرال امش قضرؤل اركذ اع لاحد مدد كت كرضصلا عر ,3 ءلإنال اوهْحْيِس الم درل امال ادازمال ىنلاصاخثيراول اعراس و نير ومتا مورا طرمول اة قال ا عن لاف ريما ما د امل كاعد بول ل143 وعن و ضرد ميصرورملاف ا

 |  اقيدلؤ عر دامك مح فنا ع ووك سسك مالو ىلخشلا تميل 0060 ل ١ هدم
 1 51! اعرف بكذا بانتكا صني طانلا اهب اطمحاو ماعد

 . ريم ع وسوم معداحا

 ١



 بضم د ٠ماماظماحكف موولاب دودي لوما ثدميو د
 ةنايعس امر لد طومدم ام رادتطيإلا اما ةدا اصوصخ هريعيراع

 اضاتب اتكت ! لحل اهييؤن يعبساو هب ةدبعال ممتد ردا
 توما !ذادكدا ءئرعم غةددراو_ك(ذ تذرعاذا قلك ذيك :3 موال

ادعا: برتعس ةمدحا و زكى داو ادله صوو فصملا3
 ٌحدْرَل أم

 كاهراونل ين !واهق اكاركذ عابجال اب .ثيراول ١ رفلا مدعرنع

 ركب ملا اددرلو نمل نك )انا ضاق | ورسام قضضد
 لهل) ىضيلا جورلاةةدرإ نو عطلا عدت طارتكم

 (ىمزم نسب

 9 ذل

 ةدحاولا الا ةفاكلاَو 5-0 امرا 3 تاما

 جسما يراه اهدارنقد ادن تبل ومو ف الا_والا )زم

 لا عتر اقتل هركزيمب 4 اًمجوحاوهيو (يصحم نع كاع دبص

 .| .يجالا هكنعب ثلاكلاو قثفملا الو ايَدَحاَف ة:تءاليراو

 | بنوم !نبال ار هرككاف تمل هشة رنع ةكاولا
 || اًنانف اعلعا عجاف ؤز نم امل بصعم نع اهدازشسإ كنعو
 ركذلاابعٌائرامتون اثرز اولآول ىدبال بلمعلا كيب ىفع

 معد عشفكلا ةمحاول ا: ال عب ارلا و قال ام ةءامال انه ركيذ ا

 || تعمل دعو) قوي خا ام امل تصعم عاش دان [ندع

 خم كصدم ايف الا نعيو كماننال اه رسول )مصدالو ام دالوال
 بما ثلا ءفاكم بهنم ازصاو هيلع عمججرت ذامال هذيك ١

 لباسا ف ماكحال نسر هما وردي يل! ذاع راع كلطا
 اهرودو تلا ماك و ريس االارتو )شكو ليزا اتذالط ١

 4 يصعم (ر 2 طهر ارث اررعو ال |انع' حول ١ ةرحاول امالا |



 اوكعملا مالكنع يذلا ا لعام مدلل ةؤحال يود الذ ةرعال او 1 ظ | يلد ةزمل اذه تان بال دال عارعج ارثهال كن ام تصح اذ || | اردو دلو ربسأ - اك ص رم ثا لاند ملاود عاعال |[ فضصنلا١ . 1 نننذالا نملك براق ]ضال او ةمحا ولك 3 ةنركد نوم بسك ْنُع 'ةدرم ردا لك دارقدا دعمك !نض دارت للنرع مث ولع يم ادرك 1| 1 العر يور طل م1 ةوتكو از طرشم اند ثعو دبحوا هبال خا نمأأ
 هركتدد | تكا نيذنصملا هم هريغكملرن اناط لك ذرخع زركذ اماماو كيرالا نب دعاة ِمَمْعمل اوم ظازنئ اوصول اهنسارع
 تيرا نم ٌضورلادلو تعم تناكذنا جوزلاد كرد ووو ارك: نيك تضنح جلا و ءلئظنلا فراكتلا ىلا | دال نيوزنمل ا عيبتتق يلا © اننعام عيبج طمركذول و حف ايسسامد
 كربلا ثمانال اداروكذل ادالل وال الع عم عيراملا جهز نس | ئيكاوا بحور لكل جلاد وهو ماقبل اكل الذ نكييامجنرلا مك دل ف نمل تاكثداف ىل اق ءلؤتل هرعت وابنم داما وسن كرد )وا نيئال اوعصحن جيمللهدرو ىنضملا نع
 الكل جبالرلولا ناكام دلو 53 نكي مندا غتكزنامم جالا نهى كاقد دودو نكرم كا أروو ايت اهينعو | صفزلا ان
 تزدئيلاو متمرد ةدالوال اراع ام انن ينال اكقنالاث ظ دلاكركذلا عاقل اءايبحد ارا ممر ردع دالوال ا نبال ١ . | 92 ا وذلول نذل ثمل ادم يجو رداع جمل ايملا تنصل نم جدزلا بخت ”/ - ملون اركدتف لمت! انرنعا تح رنوجت ثماتالاةريوكدلا 0 بحب ا دالواركذ و مالوؤد هرنال ادالو إب جرم 'مومح ع تيل ١

 لراجوزلاو ئخودرلل لن نارى زد اومن
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 ةديحارلاةانبلا عوار اف دخاول !ثمشمل )مس جبر | ١

 0 كرنام نقلا نع لواكاكااذيلهمازلر

 دحاول ناد حاول ادئانالاواروكزلا تمْسَّسل ١ والوإ ا ظ

 اف بسم ادالوال لع شمات ثكاخ | 22
 تئسلادالواأو خد امَسلاَف ف تنئلاظنل | ةق يوكذملا

 | تككذإعاوا ما دنغكا ايمانك ممدحاول لسا ا
 لجسد لوألا 3 مضت عملاركذ ةعانصا زير ضو اًنلَتلاو

 لود نكد 'دد جفتوو رالف تلكم ١ داملاداعجتن اننا

 زءاطع مس[ مسكر وا سنت ةوحام لك انام |

 30 سابعا ةككورامو حاجالل زم ففاود داع ذاو |

 دانيا ميل ثضملا تاتشيللد 1(

 رنكوعل مركسو كرت امال لد تاننأا فندم اممتد رك

 أ ليلدوريئاتبعتا ك1 اكساللا ةلئداوم ماع خ”يذلاو

 | مكلوو هو ةرركالا دل !|ثيننكلا ثعدان اند عامالا |

 تف 53: اماللع تلك يمنا طر اي يقفل ظ

 جموحال | نّمحانسان_وو نحنذحال !ىاع قاتل !ثعملا ١

 | ةنك صن اًيؤباسلا | عدسا تعب سابعسا انستا نع

 اوم لوو ةركم او قتنتا وع كلان دوو مونوعصو

 ارينالابوحو ةودسرل ءاعو لطم وهتدا( لك رقم ظ

 أ سو انوجو لما عدو عملو لكويعتل كاك لحد طملل] نم

 و اواعيس هلؤف توري ناروكو ريل تق عذاقو بلطلا ف عقاو

 فلا ذآ سس ب لوغي نأ عمم اذ يمل !ةزوكد بطلا 3

 كساس ههتررامنأنوجو يغلش لل ةناننلا :ءكاذ ظ
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 نيو ب سبوغضيبجج 0

 قبس

 هج ل سس بت نيوز ب ترو يوج ويووسواوزووو وا ومس صح

 لسع بس ا و ا ل 5

 23 س3 0-2577 َ

 1 مويا
 اءكا باو درا لايام اكسانت شكا ثعننن نامل 2 َفانبل كا . 15 ف رطلاوص وروكذملا ةدئلاعكا ىعتولؤحد ا ا اا يتلا ظ
 أ وركئرملامكا ىهذل ا ف اص متانهي لوف ى الاهم

 ظ ريما هحارم اف 'ةنطنل نسنرزد (اكيوالا# كركشلا :
 /وك اهصرنل انك ١ وهو لود عيارلام تلاثلا قيذتسصلا ا : |ر كفو مئيوا ا ميلك ظنح" ب دعي هورس ظ
 ظ جرعساك بالوان يتغ تحشد هو يو ا
 اك ٌْ فك ازكسو عبرات ةرالثك تتشسشد ننام هب
 ياو يدب ىلادراحال 1ارداسملا رهو
 نا يلع رد وداس كف اينما لىكمال ٌدْدَملا
 دارو [ةنأب جرح مال نتي الل الام اكم تمننحال ! ةذالطا

| 

 ْ م للا |

 -تاوضإل ١
 ظ

 ظ نوزةنرمركذ ام ١ اذ ماوتد مال ال هنا يال د :
 : 59 «تاوغجل ا ىا تك ذا رك ام نيننحالد نيئلكلا١
 و آفطعت مدل اليالو | نان رولا ثهم
 ةيعوموو اال رص باوصل انه ب ضد روكدملا محلا ديهلعان ان

 مريال لسيد اؤهرطما عنموملا باومسل او مهر 0 ا ا ل
 تيلغل ]ثالث اإل !الوهد كيرا 4 بعمعملا تع طارتشم ١

00 0 

 حلا

١ 
 ا

 رع



 ف

 - م يللا الل تاودالا شيرادو عيال
 ”ةوامسم نيتسس | ضرمعد اثكث ك!1وَعْن تانيثلكلا باحما

 لاف سادت ماملاثنا هر اسيهو تثمملا تدرب تمجرشكا
 | هموس د جرلا نينا لؤي جرح هديا“ انك خلا

 عاتمجاممهتيإلف مإربول تضاد هتنبب ]ثم تينيو سننه
 اعءانعشا ضف ثلتل ا يئئنا تالت ف1 ائيكل يسم |

 اهمحا ثايمدع تيسر ص ل1 تصرف لوبد هركك

 هم ١ تاكامه اى ياو تاك اركذ كو الكبح توك |

 ت اأميئائو طببزن هركريساك جادا والو ادووتم
 لاباشا اكرككاداعناتشإ مج ةودتال !نمال ثيبح ةووكت
 تانايتما ْمْفينحتسسل!تافنهرعخو د موعد ككذ

 فك ذ عونك الك ءللذا طا دم ةنئتت حياع عجلاىيقط |

 ماد خام كو ل نحا تمن و١ كيؤحا نين اك لوم
 ثمانال اثىوكزلاىاةانالافايؤكدلا ةؤحالا 20

 امميواثانالادا ىوكذلا عمدا تداقسملا يحاَسلاوا
 رولسكيو |مالدابالوا انهّنس | رةوكث سب ةاوحال | تق ةطرط الد

 وج نمح بجي طملو| تاما ثايراد مانت يبالد
 | ثكر ذة لدفالا و مكمل اكم دوجد "وخال د والو ال نه تسول اب

 عم كلل ا ممالؤ هاوبا ئيرد درا نكب مناف لاغلب

 رسلامالف ةؤحارلتد اكل تكف اذ لان لْوَو متيم
 5 لنعمل اجوم ضركرايجو ام در (>الودل !ك نمل ادال و | ثداك

 | تمالكصتئلاد كلكلاآ يشر ١ك ةوحال مدع ظارننب ا تالإ

 ,”لاداذد اكلمحاو نيا ةياالو لانعَق سانئلالو تال اًذهلواأ



 ب. 1
 8-6 ./ 9 ١

 1 ترطب 1 / 1

 ا حالا

 رحال نيم: لك رال ! كل شل نع اش درب ال لاض 21 اييعمسما نورس ايرعنب ا نعي كور و هيبلا ةيرشسا 1 الدال اهفاع كساد ظ | 6 رابعلا هنيه ممانمب أك رة نايفش اللا تذشل || والات اهيعضأ
 يورو 105 علا ]قلو ةؤعارتلاف تاغ كاد موئرماظلا

 "تنصل كامل اهتم حرك تيب مل امو ناوإؤلاب كايمتس يدل || اسؤو ةتاّصاللو ةرخالا ثددعالدت كدراو عزم كانصم ليلو ةلشلا ثيزن الدف مالا تشن كاملا :ثالوطملا نئالوكدم مهد اوخو يو الع عورات ىذ: تل حيدال صلخلا كانالاوروكذ مم نضال اماق كانها عمرك لا ة)وكدلا ةدلالاتلك ١ ى ام دربال 3 [ف ثلا هم سدت ةامع نع مد
 هموم مالا اوما: عسكر ذ تال كلشلا كثر نمي ياذثا
 نيش انلاو عةيواؤل اي دعا ىه هده برره تب ان مالا ل١ [ مل جورلا قطع رعد يق اهلا ثلمم ”تيصمرعتف طفش بتاوماث جو دحو ا نكي راوذ انف ركذنم
 ارياذأ مولعل نع كت الذ ةكتسم نزع ]يركر عملا لكم ميدو انها عّسسستالو بضل اريومنع وجال ف دئسلا > ريلا+اب يشف سوو عيبر الا 5 دحاول !يعدومملا ملاعلا اًمددع بص زد كااطغاآس ركز عم ماللع نال كاكاذا دوز اضف يتعب قابلا ثلث مالت كو لعب اهركذ
 ديانعلا نت لعامل مم داججال اىدجلا دعاسندع اعمل
 بماو ماو جوررعت داكررل !ايبس ىىيذءداك دارسلاو
 دأأ الو ير.ب :ةّسحلا ورمحم كاسل ! كلك مالو نمسا درلل

 ايلا



 تلا نيكروصلا ف مال ارهرت خف كل لا يروم روس
 0م ل

 لولا رضا نش مسعر باطتحلات رع هيف امان دج ,

 الم اككلئلامالا[هيطعا وا نالك دو مدر مكالاوب

 2 هبال ءاامأق عورل لا ةروصإب بانك نايف زو

 ف هفاللق مالا ] عم م مح مرلاةروص4 دوبوم لا مًصفنلا ماع

الل ل اكو اًئيكرسا ن2 سابع !ثئاحف ةدهاو رد
 

 0 نس)ئد ذو كازمل | ضد ماظل الف 8كلكلا أب

 عبحر ام ضوزلا لسع( سابع ام جوزل ارتلياسسم يق ومحل ظ

 1 ا 0 دغرعع ال اذازعنميعاةجع

 |ااقنصل اهو كلتا ثلرع دن تاسءلا ةىهالاا

 نسمشاوانيكذ ىا 8 نسششالث لكلا لا ىو لاي

 2 لاق طز

 27 ىلا وكتب تكلا نيضزببت (ةلك وعنا

 هواول كيب انهواذ كيندال تع لكد 29 ب

 ظ أتلاةد انزل لم ةرئكلا مظمل كب عجبابدوصمملاف
 مقال هك)ز ثلثلا ءكاو اوم انو حم

 نود مكانا ولام المك

 اح تبيرلا نق وزانت ( اهطااوصه دازلاو تكلل ف ل

 4 0 هع ؟ ونمبحو تطم ضان

 لاوت كدا ذيول ةدازمل اًوهو ود وكملا ي //ىلعسملا عم وانو ا
 ايي اانا يايسإب نيتارالا اتسم

 مند الايثبانف مونعاوملاضرماف جرب الادالو املك كاخام |
0 



 شدرد و ْيدإب ىلدا عركذ دركذو انا ضد رب ككدتاد ُ | نم عم تهربوأ د ظ َ
 بدو ربل ثلشلا شيري ميعب 5

 عمرك والا سحالا) © [كةرهلا يداصانل ام: فيراولا نينا [كمالعا ةدحاو نبا تبد عمرئم اذ هلزان ناتشب اذك ةرجاوت بد عمرشكاف تبا تس حئاوح داو ةوحالا دن عوا هثيراولا شل عم مآ ثيراولا عرشسلا عم بنا هن 1 دلائل وركذ حكم الع كورِم ص هوك سدا و معادن ةوحال او دبحلاد|باق لكك د: داسيو" ةوحالا رج '
 اسسلا دحام اورمأ ب كيري يلا الادلا تايبسب كلذ ور للا 3 .صاّمإل ؟ىحرلك انهو ٌعباشلا وس ةائلا 10 ناك -داياركك دضاولا 0 ارلووشكاف ا
 اًميصخلاضدا 'نحإ حب صورؤلا رد لصد ا حراك زو نسر هارت بالذ ىشن الئ اركذ دلتا حاالت اك يئناوا تاكاركد رك كول سسرسسلا ا صسبالاو دان
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 ظ كاذذا مسمحد

 ظ سوس هينفع هرم ميومالو لقد هملالاق يعل ١



 38ج صح ٠

 ( صمقيب

 مع ١_

 صح « "جج (©ح٠» -<©<
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 ىلا انذ مدا تالا هانم امزع مراد اوم مال اب بالا تقعأ مئاذ
 او نالز نمزك ثيرانآكو :: رمد بلص لادلوب اًضاخ يركلا :ينال نق ىلول ا كناكالت يمركلا ائنالا ف امس حمج
 ٠ - الاف تالف كدا 1ك شن نال طار عسا ؟رك و وعادالدال ال عسانتلاب ناالادالد ام سيركللا
 دروع ربت مال نشل اطامم بالا ند دا تنس طو) ببال ١ خرباوا نزال احمر يدا كوي مالا تاع بالا تس وا ثتيدلاقا مربالاراواكسإلا | عم سيرسل تثري دال !نارلكا دهس رمتلنف )ا( نال امركدل ةركذلا ميل ءاَسْتَه ىجم اه كدالاإق بد ير ند عملا اذلاب يطنسو معجب ىادلللا يا
 > 1كم ىلعروكذم ا عزملا حورع يبصعمل اب ةيذال ١ كتاعد دلل || [ثدنا تيبس امو عم! عمعر) بيصغملا ربت مين اقداح كددراولا رول ا عم ىمدسملا ثيم عمل امروعوت هنالاك١ * قرع ىإلإ كم كن يول همس نك لحرس م يذل ادجلاد هزكد دوريا ثلاكلاو بئيزسلاج شم يأ نسب ةروص !يويراو سنح صنع وعلا ىف يئن ا عم رسل اهتضرا هداك خيم مل هساهيلاع الل مشت م اهنيشلال ادرك اضع ستضدوا :انانمدلس وم يلع ك ايم رشمد كاان د امل طئمرثكاف تلعملا هب يا نم ئينطناللا عم مالأى ا امرا امل سدس كاعد |. نود كك ةركو انقل طم ةرمال ١نثدرملا حسنت بلا كتزئاهاإبا
 عيتو سيصل امر وع 9 اركان توكرو مهسو ك١ هكر رإق ظ هدا مل قخنم عسوملا ةطزروو هنود كا رصف ف كاس ٠ 2 5 لع ه٠ 1
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 1 ظ مها ابوم اجر زف ثيببع 3, !هدمو هاوتد دارا ترج أ

 عاجل! بوط :ماتلا يبرم ِلْومل بجاحلا ٠ الخ لاكوطد )ل

 || تسوالاابعو كرا هرتفح ٌدنعممالاك يلام ىل ةررتنت اذ

 ًّ انبئلوال اركذض 6م :ءالك لع تنصل إن ها!باًسْما
 نال اكرسيلد بالوا اهأثنا ةوحادتملا عمون كانه ت اكاذ ال ||| ٠
 دبل اوهمو تييملامل!ثولا ف ةىحال !ءلا م ىدك

 توي ] صار د عال عض مه لال ةدحاك :ليمجخ اوسيل ا نوس ]

 ميج تبالاامادمسااششد امنا: امهف هيفا[ صن لاك مَ
 فاس محاد ةؤحال اذماخ ل ننستن ١اس نإ وكان تفامسم

 تاون هش اكلاركك ف اشد مل م كح :ةدملاو

 ماكباعل) لاول كانه هنائاق) الام اولالا جيب ىز

 ل عوذ مالاق بال )ع | ميم

 مكمل تاكولدجلاعمو عيتوذ آك نتاملاكَدُت

 - - تاكولرب ىلا عم وتلا ال اف ملْوْمِد م حماك كاكا

 جورللم آدجو اما اهو هللا عبوكتف كدزت .ىللا
 ظ اظن الابل اقالام اككلكلاماللك شمل

 رد اىبذل فالاعم اني ال ذعيثم باو |[ قيال ةنهعكا تح
 ربل بما انله و وسد: دعا امر ران هدحاد ظ

 العب أعل ثاف ماد ماو تئمملا مةعزف تال ان ينم

 اعمل تتاكبمال الببرمب تاكراد رحمن اكيابلاك3ئ |
 جرا جو دلو الماك ثلكلا مذ را اًماَمَصَو ر

 كومو ايمانا باع ل شجم )تلم ريما الدجل تقايلاو
 بسدالا مالك معمم بْرَح١ اقهوك درو مالو
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 ردو اهو وهاي انكر اكس كقبالياشل انك ديدان اركذ اكد نعتفن ١

 الو ند دومعم تابوق تنال كمال احلا نك تالا زو أ

 ظ -الءا ةحاو د تمبب خرئكاف :كنانعاتبيركىدقع ||

 دمي املا زك الوطب ام لكدذ ل اوحال بص آتعذ ثق مالكل ٠١
 هركدب دل عولاب ككذ يلع ميدو بن ينال زك اق مص |باب هل
 كاس سعب ةزهالاد دال ىا فروكحو ير كام

 حدا بال ايباد تلانحام ميدارلاو ةىعال اذ ديحلا دانيمسعا ظ
 بالا فلل الاول! ماب يق ىلا لوم يبو مارتئل ةوعال ا
 جراب اودجلا مالت هش مابجبالا تا ةسصاخلاد
 لإ طعورزكت بالا يد رملا اكول المال اًبيبصغد نامل اًضزت سبرسلا كني باو تيد ولك ف بال )نا
 يورو وهلا اياد خلال امو نيوجلا رجوي ا مئملا عطف مو
 كا تحل ان ' رايد انهما نبالا نائب وا تاءال | تمنب : أ 3 دمد اميركد ران و يالا ثنرب سرت !ذسرينم حياشام ب وهك (ايفايل جترملا تاك اق ئالذحلا تن ابرج ىف بالاديملا تر امك 0 | تيصولا سايت ضلك يطارلا جرب مم وبا ءاناقم < 1١ ب حاصر حدف اببصخل معيج يابلادي زءال تحد
 أ تدنملا عم نككوا اذا سرسلا تن ابدا
 .' ايفو هرثعم هكداهملاهاهد تتضالل يب انهو نيئل ل الكت . | ينل نال تمل هت ضمل تبلل (5يلع سابط ةيذلاا | حوزدايو نيبطنمال تنحاو نباتي و تلج يق دزع هندأ | ٍء 42 د هوجسفاما)لوملو عامالد يعل ١ كلك محاولا

 : مو6 6
 أب

 هلل امتدوإ يلا ةنئحال | زكهد و ملدجد كل ديفا سادخد



2 
 ا 00 ةدحعحاول يم

 " ||عم مرئكاف هبنالا تنين يلع اسامه عاجالا ان نيثلكلا نكن

 !او تبلا نلكنف ةدهاولان ىدمنخت ف لّشصلا كب

 ا ظ ثناطلام عجل كة كنك ذ علا لمن دف مماكشَمل ١
 « ؟وم اوم »>2

 م بدالل تالا تاكو تيلتنم عم غبالا تن

 ل رم ا ايديا
1 

 ةدعاوالول نق ال بسنلان مص خم ٌدجرفذ كسل ب
 اما

 أ بمال تن اكو) مال هنن اكساعبزو هلك ف كأم 4

 اوسيوال مادلوا.وم كداكاوسيوب دال | لبف هدو مال الت هيك ٍ ١

 ع حياسلات دق دام نب : ل لم [ةوهارل هتداك

 اون تالاركذ ماثادل هودي كذروو الاوا و صرمعلول !وسرملا

 كثدوبإب يمدو دواللا اعاما اسيلا1انبئن احا

 قلامدسلا امهدعاد زيذذ ح ةئهافا غارلدو هامادا الك

 ا ٠ يجب ةتنعالاو | عالادارملاو

 - ٠ اف ةوكذللا 5 2 يمد هدارف اك ظ

 0 000 3 اذا مال اول تيبلااذمت

مل ان ة/ردج لي ذهد و رخل يحتال ج هصارب هانم هو
 ممل اب ش

 | ايبطا شيد كينان اك - 0

 اس < ةراتو ةدهاويخرد 2-7
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 ةدحام «مصادنكي مران ربززالك ىلعو نمه 0
 ١ وعد تايواسسنملا كدر و ننس يكب ناتو
 تمن أى ثنسكد تككتط تتاردملا تبنت يدامنس ةلاد
 هيل ثان نشف [كرراو بلاك نك يسجد ةدهاو مح
 1 اب اذن يلايعم ةرسافال عمرو ةزبحتني نر

 ي ]15 تفايساكو خئموو 15 تم نيد ثعبا |
 : اور يننهج نهادعاو ا اهاتحا 2 هلو ناو لبوسلاب

 نوؤالاة مو اًَنَدْنع هال عة رماد :تركاهرتعد ||
 هلاك و خرب | نع يك ورق كالا او ههدامحتت

 تكئاازل تالا بسك نتي و! امتي سر سل ردمملا مشت
 لوفوصو مامات :مللا# عامادلاو هاملت الم

 لاق رئعاجم داير يسرنا لل
 ملوى يجر شح نر عا 1 داو وهو كولا
 ظ | خس رضسد فو ةرعرتنلا -لداعلا يشعلان

 اهسنشل مكاو لوو تيقن حرجا يضف مك يلع رس طنا
 | ىرواةشم 1 ,|:ز تمام طعامك . ءىال اوستف و
 تاتا ماةبح قة لحو أك بالإب م ”بوجح قينربم ا
 نق اداوزتفو مدعو لور جروح اهبل | عم
 ل 0و ن1 وعل فكل مالا مللت عرالاىفع
 تيك ار للا ةقئافو ةلاذدم بيتا
 رستفل ملت كي نرملا نعاس |

 000010 زيها مت



 بزواًاهابح) كس اك اذا ام ركذ م لع راو ةدح

 0: 41 حاسم : اكاذا ام اهرتنم نيتيريجنم ارهد يزمتلا نم

 ميمي ١ مال فنذ ةربم ا زكت تام كان مالا حم
 عجاما ماك ةعانال زيجات فا با ما نيج ما مال لأ

 || اتيالالم اكاض دحوم ئئُرْحا يي كبل س اسر سيد تاء اكو
 اف بالا يعوق سل ١ تنآىإ ذ١أ م طجركذ <ءاثع مذا
 فلا تناك ابوخوالا ثمر ستكملاب يف ولا 5 7 2

 ظ تالؤنلاف ماعم اك مال ! بن عكر جل اف ء) عاكف ال ) نجود
 21 ا مه ركطا ناحل ل ه] تكف كيبل

 اسااصو معمس١ نص د امثل ا مالنا 5 اًصوصمم يَ
 :ال (صادحا تعمم انصر تن اك نخبر نع كلو 6
 تائعكمزل ىلا م > هب ءفزغل ان مالا تضم كرب

 ا( ينلانال هاج وكام لاق ميد جوهمأ ا! وسركلا يف
 1 ملأ العححصا مالا ةيوكل يو |ىنيرعنا دن 00

 ظ ناد *ت وم ادبجملا تراك

 ابيخئافلا قال! ورمل اك كيك افالرةءاذ الإ هم

 00 «ر علب باذغل ١نااىيزصهل 3 ابره

 ١ هعتدلءانحادنعس ينل وهى هدا هّعر ذراع

 ايلعكل اكل د يضاكلا وس ظمملا لجأ ق تاو
 كفو هب اصلا هتك ابعي َاكاِهَم ل وإلا لوتلا كول

 م

 ,أيأَ 0 ابل ةواصب اكرراو نييلكن كو

 قهكتيلوجد بس ايد نبع ثيفزنحا يل دو كسل امان
 ليي للا واللا كسئدا ىلكو لوحي ايهم يلا ال كير |وريئد تادجلانم تئلدأ عوصلكو لوني ا ١

 ما



 ”ةيي

 نيش! زيدركرب لدن يل اب ايعر يجب د ثيراكريثع مالا ابا افمإ |
 حل ثزئالف ماعرالا عكوذ اوم اسهال ةتراوملاة نم طخاملاك ظ

 ةراثنإإلا تكن هداك مارال !هك وذ كبر قس لا دنع
 م كمْلارِص اح ةَن_ئياف تاكيراول الع مالكلا فهكذا

 لاق ملم ترا |. تالا انف [ياق مالا ماك ثانا ضخم, 0 عءلدإ تسلوالا تشل !ءاسنفا بدر ارا عاد دع ثاديملا ثا

 انو ناب اما ماعاكببا ما ماكروكد ىلا تائادأ

 يب! وا ماه الاب ءاوونلا ماك كدب تلدانمافاكلا
 ثوان كنلا اعلا مس |5 وكول | :عجب ازكمدو فال ١

 عبو مالا ١ ماك انا اووكزب نلدانهي صد تلائلارسكع ًابار_لاارول اور كمقملا ةب لاب ان عريمملا وهو ميحمل و واير عك راو السلا اميرتوال هندسه اهم تناك ةدبمج و
 0 ارجو هزم ىلا تيرا عزعد تل دا ىيزكو اتم اف :ثكباسلاا
 .كورمازنادلرم ظيؤبسالم تلسعاتن | ذ١'إ/ بساك ماحنال ايكو كرير وير زرسد لعل كرا وريح عاف ةرسا قلابات
 كراون! ثادجملا ابو زئفو هدهاق ةدجحالا مالاز بويع
 ١ تام [صركو؟م لهل هدا با يجل بجعل اد بيس زسلا ميشس ف ملم كتيئادؤ و طوطبامت تياربلا اهم مالك اف بالا محم تلك
 ةدحأو يووم اد ءيرخالائم بزو|ثيتربل اهلدصا تشن اك

 ايئمادو لاوم بشادد الل قباسل تبل هد مرتولو و ه_
 مالا رعت مانت اكاوسم هبومل!تادة رمل اركرعمل اةرجلا |

 ظ
 || تتمال انمرا اف أقنلاءماو داماك ينتحل. ةندم دعما اعد بالا ةبيارم اتسن اكو) امين :يلدم اننا انف اًنمن انما ماماك |
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١ 
 ١ وفرعلاد فن ةكروتلاو مالا يدع انبي ايدااعن هنئلدا

 دئواكزيف بوضملا عضال لعبال إن امأع بالا ماك

 تام ف زدلا كال د١ ذم هده روصءرمو ؟ئضورلا

 2 ما ماكبمالا تن ةشامبعا نص يداعبل اهدا ماك بغل[ ْ

 0 دئمال ل152 اكأمرعجرا هن اجد ايو هلا

 2س عكر رسم كاد ؟يجافنا سا عدوامملا ا

 فردا جانملاق يمنا ف حدد ورككألا هب عطف املك
 < الافق اف اذلا مهول )و ب نينا اهالبعن بج رمح

 0 00 ب ا ووو

 م اد ه لمالد مكحزي وا 2 ينيعلبلا

 ١ ا هكلللا ىدكاتم ةنادلا هدا اوم بسم

ق ىالذا !تابره دك هير زن اك افائئنام
 ناميملا هدمهغ

 1 طانلا اهنا ل فق ملكوو عيجلاب اننعامال عويحلاداتتعاب ظ

 00 0١ ميد «يبسحي تانكلا! نه

 انك ئبركذ اهتفد تاببجحلا تو | ضورمل ١تبارعم 3

 ةقرفتلاداراطيويرتملا داما نعمئي الو يديد

 بيئرتلا عشب اتكأيمو تل وطملا تنككإب ميلف ككذ
 اسموتطسم ثييب نو 0” تنين ىلع اخو تو

 الث ةضوزلابباصمانن | تفنى لع دش نا هني

 بلل بر 2 عالام جودل امه بوكنل | اوس: مدر ايم

 امسام تونا الا امسملا عيضه و امتنا ثدو

 املو 0

 ' اه ساجوب !ااهئنيارم عزم دااميلاع بلك و بو

 7317-157 ج2 2272 72-7732711

 58 ايمن ىفاماوزب امسملا هده نْضَمَد َق ب يىفىملا حرالا

 / خل

0[ | 
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 . نر ع مام تلا ماس 5-3 آد بيا
 ل رق ممم مب 2 2 . صامل عتيد تبصاخوبم اهيبصقن

 | هو د 1 ١ ١و وربعو دحاولا ةّسصمل ىو :تابصعيملع

 بيمَملانعضعمن مطمد يوتقنل اقف اس2 كالا ا بباصعلا هثمو ب بضع فقم يلع ام لكو بي اوطاحا ب 1: وجع ثيل ام اومس ميل لا يام
 ظ الا ةومل او :دكلا لاعةداملاهدسرادمو مذوع لت دامي سارا رن دب اصل تموت درك :تماعل ادا , اورد دهس أم | تيسصش كامب عملو الا ىف
 3 - : هروب ٍ هوب[ ودك هب ثيرالا ف ي١هزعاي أ ا( عدن نا نعم مل فايس اس اجل طصا ميصملاعأ

 | والام يدل ازناخ اتكرالا ةوحال (الا طقم كل !نضوزعلا اق اانا ةءاوهو ككائلاكرنو تلثاا» 900 ةند'أأ | 7 !ماكحاوالذغ | ارتع مولعموه اك رود يكد :«لاو 1 ظ ١ْ ظ



 م
 اهنالإب ىد

6 

 ؛ [ فكلالالان و تّصلاك اناك نات ايسو ةيردكالاو

 فيلا املاك هع عمق هينيل تمالك يلاثلاتنبؤ علل
 00 دي ع
 جدو وسب لال رع ١ لاع ةنو ع 2 :لا تيرا

 "0 باد | 14 مي ا
 ا هارد هزم دنع يال ١و ةلع داو 0 :و تالادحو

 مةرخنمن اكن وك لازخجح ] سس ةداع يال ) ياو و دحبلاو
 0 ا قساملبلدب مدلدل بالوا ةيبوبال 17

 تا لع عيبا قسامبز]بلدب مودل بالوا تاونال ”عالا
 دا قيسامل ملوي مالال ب الوا بكوب ال ائعالا 13 اهلازم
 ريسلاو !ذكهو هدجماق اكريب و .|ثسملاماعي ايو

 يلب و ياو ادد اكلكذ قنعلب" يسعد 1.1
 اتراك لاحم اعلزن ماو نيقشسعملا اب 1 تو دى ماج الالاؤسكا

 0 باتكلا#رئءاؤرددا عدن يدي ان طيحت سئل خمكملا

 انوع د د قانمملا إف قش ا كح وضع عيت ندد ظ

 غرك د يبا هدأب حيابص فبل قدما ةووصعةَمصع

 عملا اركددلو يل أوملاوا اند اكن مل اق ادانطد 5 لاب منع بماوجلا

 زد هبايسالا ف اتنناَسم ةركْذد د ماكل اا ثيتَب هسادعت
 | ةتاطدح اقم ل وورعشتم د تامر يئداضتبلالاَف

 : سناك ينل اندكات ظّملل اق ِكاَحأ ع جاوب تا
 ١ م 00

 هَ ماهوب لهم ايان اذكف قْيااعبج او اه كلك تكد هاو ١

 تاضملا تنزاموعم نعت دلما هلوكب :ر !فوكسالو ظ

 2ك[ حت( يي ل سلس يضئ 495999090 كتي تاز تت تل صصص ناياااجي 7 يي يبي يبي يجيب
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 ١ ِ ا ع 1

 : عنج يرو ا هلو نيا

 اى تونلنتع ةناتم ةوزلا كتنب تتنباامد الامان ديرما

 وحلا اهيركذ و اضمن م بيعت لي دع

 هبناوأ!كيراول ١ مه ابوح 200 هحررلا كؤلاعَو

 هبجت يبيض الو ظُح نضغرالا) 3 كومو ممم نما ا

 تلا تاو ضل ماى اك أح سعمم ةتئاكئناو ةحردرمم بزوالاب

.اعاماتوال 'عاتلل يتاقف قيفشس غر
 هيب دخل الوم 

اداي اني اوتاكو ثوال )ومعك هوا هذ 041272 هحرو
 رمل ت

 أَو 9 فري 261ت/ا يلو يفت حا ان.أكو دجتو كالو يدةالدب

 ناتللوشالف فالوا قييم مم ياو بفالوا قيمْتس ا و بال

 هنذمهاعو كك اف هىبل/ىملا هده عبجزتف لوالا ع

 0 ةدوكد مهرْْعدُر اهف مدعم | جرحه يكرىرلا هي هلوؤب ذاع

 صيضتنل م ديبازلان مرورج ىو جود (رمس[ ظحنعد |موربعد ظ

 قلت وو

 دحاو يعم اهي اًمريكأتتلا م ظل إءاع بيصتلا ثعدأ

 ماسالا ميو جت اناا :1ىط ران

 ماو بأم مال حالا حبام بهآ و 9هباو 9

 مالا مالا 1 0 لوا تاومإل ملا

 ذكلاشلا نك مالد الا ثءاو يناثلا نق بارد ا

 /؟© ه لافكهض دحاف كيبل اه همدان

 هلو ابو الصاةوئلا مفعل ا عدمدو هدب رمد ان عملا لأن
 رو 7

 قسما



 واق رمل هللا الذ خإلا ييعيقنمد ئاابعر هاظ | مي ل وكز يبارلا يق باطل ملامح
 احصملانموسيلاك ماللا حال ١ املم ودالد عال زومتو تاب 2 | يسما]مم ع كر اك ممالك لون انا فينيل رطشين لزم

 0000 :ىذام نا ركز رول والا
 3- هنأ, ورمل عمس نرد ةئوصملاا شا سجاد كلذ حاضلا ءاواو ربو رىدازر يربعجلل امورك ذ يلا ةشدع ةكعاّبكا
 0 احدا !ةوسرمب ةةوحالاو هدد بدلا ' ةودالا

 تنل 0 ا و ل ١ ناصاع عما اذ اوان قيم ل عاذا لاك تب م الول ٠ ٠6
 كاد ملاع هع فالوا فشق مايانباَف ةرود ممم رص نبأ
 عربا ذاذ نخل ٠٠ه طو سالم ر عكر ع لا لوو عم 3

 لم مع اثيمنم ةقاكاداف "نحر دثبسرم لاو مهد
 000 اوم حراكداوديعملا
 دودو وتج ثئرميااذ اك هدرتنب ممدد هر

 ظ ِ ١ . ماوعم] #1 و تعول + !ماعد١ ف فان دك تن ا ١ ةدعاتلاهنه 3151 [هبيبمسل ١ًكعجا ةئملاب :م”ونلا ام كسا ككاكر بج اافاوس كد 0 أ 0000 نيب ا
 هرمود صح اوضاع !١( نعلا نى عرس ىسنقس خيصمل او : ٠ !١ ظ ٍ 1 : انملدالا 0 م “ | ماس هنادشرل لس اوال: تبيح ةطساج دانس | ٠ 1 نايد هكرخا ةدعاق عم [يلعرت تءابصعل عم ضورنل ا

0 

 د لافخ



بالا ال كمونوب لاو قى باو
 بالفاناكاخيفتس حالاو 

 تداوامشنملا وسل ارككاو ةئدحاول اكمال عم

بل افي ابصعن ةذئل اد تكرم ف ركرو
 ثوكتف د

يال إد تيرم عامل كد اسم ارككرل عم تيم ليدالا
 ٌيصملا فر

و توتال !ثْبرو تتبسلا جبر اهرساعد
 تيان ثاحالا

نو ؟ح] عم ثنم ةدح اوك .بزلد 0|
 ثتميلعامالا تنب ٍلبز

 ظ

جود و نب )نب | اهصعب ماب ؤ
بااب ا بعهد و املطم ا

 ل رتاا
8 

اًسمواومرسو|فشنستيئلكلا ىو عر اعلن كبرماذا يم
 ةكرأأ 

 دل

 بالو تعدأل راو ل ١ حال ا دبارنو 6 1 01012 ميق

 طحل مكتمل ميو ا اجيب لال ارئكاف نبأ عمرك اق تخنم
 ًاكداخا ثد اكاودس عرب رم) عم عيب ) هثنئب كلذ ثم و نين هال | ظ

 'نإ غاعترمال او قينافتسم خا عم ديزل تنماو ارغتناوا

 | وسو ارجرد+3 نبا يذوب تبدو تندد عيبجلا ف رئكأذ
 تب | عمال !تتنبذو فلضملا ثنسللا انهت ادا اهادا ناك

 | تيااذو نا كنرد نيثئنال ) ظإ هركرلل قابلا ةيالا
 اهانخاسال اصح الد 2لتقامل)و فقغدلا امل آم 520

 فصل كنبلل ةباثبانت ا ووتكان ب) ثنبو تئناّصرعت

 مال قابلا ثيكلملا عاكس وسل ارئكاف يالا! تندو
 ثايب عاد نيا ١تتنبد رماك صيد كلذ لتانلا ننال ا دعا

 ادن ونع) ثنرو تبدرم اكل ف اًبلاد ئاكلشلا
 دما الا دمتملو قدمتلا تْئْيدللز انثبا نيا نء انما ن/, |

 . ا الا ثم ب ١ اس) عع بال ١ انها ذنتسل ف ايلادكت لكلوك

 تحسس سوبا ل بص بسس



 || اكنييكنال اظح شم ركزلل امم كاملادح#م دال لأ هت منوس تكتح د لكس سو ئبشنالا ظح) ةصركنلل
 / ةلكذ عيَبماأكَ < 000 مسالشن ادا ةيمالاودبجل سان ْئ 2 تايسام:: لع دلما اع الا هالو ذساتم و ينور ظجإ كد لله امشدو ال اجر ةؤحا هد اكاداق لاس يع اظج)ئمركتلا) [مزلو !!4 ملدا عبصوت ملكات | ٠ و زسالاد ةنم لاو دلل رابإ3 ككذ فايس

 ناش د جوت ى) نك انا رتكاف ةدح اولا دل لو تالللا تاقضسسأ اركالا 1 انفع وع دن وهو كلاكلا مثلا ف عرتس ةامصمل ام غهال |منم
 مما صصرو داصلا يد تايصعم ت تانلا عك ) نعم تمداومالا ىر نمت كرك تانك اززئاوا ةدحاو
 .ةلصإلاو :تاّسكع تازملا مم تناوحإل ا تيبيصؤل كوم
 عنو اهرحا |مؤم ناك اف ا كوخإ تنال )عم تاوكسذل ةدا طنا مصر تلح اللد لقب امو كاف تيح سرسلا أد قلق اسن ارث هدد اصر دوعسم اب | ثءرح كلذ 3
 عابايصعلا) ا يانج دنهل تم و ا رع زينت قيتختسلا مالال تئاصرينلاعم ةَّمصع :ةمّمُتسلا تنال اننراكو كح حكم: ر يزعل عمال ثمل | 500
 ا ١ : نعمل اال صورت ةسابح اص اكسل عب ماو 0 ”جورلاالا تم سوكذملا عيج ثنا قبسام مقالو ُدّصِداد ْ:تايصملا ام مديت اسو ةوهالا يردد بالد ايتراصرعتمل اصرعتملأ ]جم زمسص ع بانل كنهال | ةئيرافص كيحو
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 بك نياك 1 1 أ تىبسلف لوين اسسل اق كك دب حرم

 ىدالاالا سقس بص اعهج يد يصحو اىلم ياالملا عي ظ

 واركذنم ةقيذرلا ةجؤرلا ةفتعن تتشااا كْنَس ين

 يعالتو) بسنبد ميل يجن اددلو سعيا ذبصع يور
 مطامت معدا شن د املصعت فايس االول )ف كم م ]يسمفت

سي اك مارول َّم ازكاع املمال ففحخمحألب'
 اءرامسم :3 ال )م

بصيع الوسوسل ايذ املك اةممال !تودرمإل
 م نو

 قلغتنلا عاق مع ادا ةعالخدبملا عم هلودرال و ءاىنحو

 ماهمقسم كمحال بو بلل خال ابو :كشملا فاطتس
الدوعولا عم يضع هاو اصاذ اجمال فا إم

 بع 

 تعا طللسمي بالذ خالل أ تبان هيبا ةدالإل بالل ذب

مع تيراص اذا بالد تعال ابد قيفغتسل ١
 3 س

 فرىلانساكلا اى اثمعما فالازوشعشللا ثعارهتال م

و صول اب ثدربريمتتو مانع ازئعترا
 يمس ىلا ةميملا يم هدح

زلأد ك اندحلد [هادوو مالا ةمصصو :
 همضو تاجو

ب اب ممصحل ا عجور ىل كة دحو ببصعنلإب ثري
 انبو

 يرحل ببصقنل ابو رم صرخلاب كرد منهو مه لاو تالا

 ظ مضل انيك لئلا فضلا تاق انهو اَبَسِي عيجإلو

 بدال اوهو ةرمأ خم ف ةئرم بيبص تل امو ةردؤصلاب ثدرب
 قب بيجو نباح راو) نياعم ىبدُسل !كدرس |رمالك دنا ديجلاو
 كس قبس واس رَْملا كودو: سي سلاد ٌورول ادوب

ظ فيناواركذئم عبراولا جزملاثع الّضاذا بيصقنل اب كبربو ظ
 

ن ملام كنا وم تاكإ دابيصعملاو سمول! !رسب عيكو
 ر



 تةوئاجو 3 راه لاق عتتكنم ةكلاسلا اردنا لذمملا

 ءاوتنلاوارهازذاب ثدوند قتحممرص غاكد تبادج امد هاك
 و -ث اًسيمل 5 نوب اضل اتند عائل اه" مولوه

 يو دبر مان هال اكن طايل وذو انجن ظ
 وم اَرَخِإم ةؤفلاو جالا ل ءابهل اهاؤف اءشدرلع زنيعملا

 مان سك ؛ خلا |صادحا بحي تاو انك
 1 ا مايسوج اطر ناك

 ىإ اوم تنطاوم تيدا ماكس ال [هاتحا تركت دار اكل ظ
 ى اع ةكومصلا عندو, ازد دلئتط تشن يدي اود هن '
 3 آنلاةشبل ماقيزمت مس د١ :ضوعالاب امازم

 1 تيب روتك دس الا لير انئ مللنف متنيموستاطد | اتاكد مما مةديل بيع ارامل اوك
 ظ م بالاويبسولا تدم ايلطلا نلت حنؤف

 1ْ - كاشمإلا هوس رو برسل تيك اضوردل ادد لنمو |

 زن معلا ملل تتن .:ناكولم :ئينعال ادمد ةحورجلإب

 . لا 109 لكس موت ناك مومو اب كثر و يوب
 لطسرلاو ”تنحال اب ايلعل عنز أي ايل عل اهرطسرل !نعرياحالا١
 3 اهيبصخ زو انبعصتمتسلابق حتيقتتم مع د

 1[ | عارساف ثكم | تسح ابي تيرغف جوزوامال دولا |
 «دآ امل تاكيد تدر !تامصحل ١ باغ نأ لويبا

 0 دأب ئاثؤكف تادصملا 3 قيسرورنصمد !
 1 همم هدم
 ْ | بيج نا رتدوصو ريلظ دوام ةملكلاب ثيالااع

 : 0 و فاصوال اب : ١ ظ



 وهدد ص | ةسالا, بيحيو :ةلاسلا جياوملا ضو تفاضو الا.

 نا ممجوعبو برنلإِب دومهفم وهف عئفلط الارنع دارلا

 بهرزتل ١ عسابف ات كذ عاذ مجم كامَممن بجي
 ىنميزم جوزل لبج# تمل اصرذ اصقىل انفننال ١ اع

 ببعد م انزل هن اًمسامىةيساع اهرعكإ عسرجدللا
 انيك انهركذو تامصعل !:3 ٌمَرْصَمن سوو ةةامرع

 | ذيل انع نيكي او 3[نمف_(وضال ارح امرشح مم

 تالتل ادجلاوا قال امك١ مل اًوحأ ف لفن ل دار تآلإب |

 كرفل اب هئرال انس انكفركذ كل الئ الكل كوالا ىلا هيرميس

 عكا ميل نمانادبلا طمتشو موا بيصختلابو ظ

 الا ممن يلالدإ م لاب كالا حض نم وا مال | مجاوم

 فركا مالا بوكلو الز مَنحارم نتلااداو مح اعنالدالت

 نشد و كلون كذام كا ههكتَو دموُمال ب ثيربوع
 همم هبال دال تمر ادج زك ببزك دجإك_يضد هميم! أه

 ميكب اسلا] يسم تغمل ايام اصعد صعب تءاوبملا بيو

 مع عدو دبس علدات نغللا ةبحلا جحا وز ينال امرك ياو
 ) نكو نءالاد مالا مدو لو“. الل نب ١ طفسي انك هو

ك الدعم يلع عج اوحعلا 431 !لئس ع عيللطن ا عك )عب اللف ,تفاعانبإب تيلئان نيا ةئسبواتبانجا لك |
 ظ دلسي

 مذ انا وسب ةوخال ا طش و نب اع نبا ثترداد(ب ]طار |

 نسِعْلاب اناتهوااك اناوالروكراؤن الاوسيو الواكالواانوثسا

 نبال ان بإق بن عرهسو لو موم أك بكا دماول ادار او |
أم خيم ف نككو امور اكدخكاو هديل عالاهبو دو دا9 | الار
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_ 1 
 اداكفا ديلا رجلا ىأ ءانتسلالاب مال تنءالاو حالا اص
 ددومو كي زعال نعت و طاتنحا ىلا صحم ايه رذيكا

 نم اود اكل احرف || يا

 1, قمكن ب بل ايبيو ا ادب مادب عصا احا ةعالا ع ؤل/ال اه ارنال ) ةينامداكو بل مخلب اء امص | قلع حاباالا كد مالك يلو عيتراد منع يمزلاو اتومل اع كدذ اثيور اكوز ةزعال )نموا ثيالذ ١ اكو باللو غينالا نم عدو سالو ركي )جن والذ تصووتملا نقب ان ماض كف مد قص ملا اوبس مع وذ ىلايدود ام ايبود أك ماانلاو ظ الو اكو نائم هلالفلا تان زيزملا تانضلازف دروامأ|
 0 |: ةوواصلا عسا مةوعالا يعوضم ,وكذملا كذا 'واويسكإ ةناممم لوفد كاب حرم ومن كد ف 'هعاج او لول )م عجلا ةوحاليبعف َيَنَبلاب اكو ينبلايسدللا شل غربا عون مل ل اضمن اكاذت زمدوا؟ذ

 ا" ري وطمس جلا زظن الع دحاو عمجرحرلاو دان أنت
 تكي دع ةدانذو 4: امد بجيت اك كوب جلد ةوحالا
 0 هلا زا ]كيتو لود ببازل انهض

 مد جواك برك عال نانو مكاف ةدحاو ؟تاخلاو
 ىللتف ىلإ تاو تثادبل) ساتاهحوواعمج لقبت
 1 اة الان !صصاتت هر 0 ويلك ةومء4<م 1 1 اه بز

 ول الز تنوي رل ]تاب الاء اع ىيال !.نؤسمل كاوبعكمالذ
 | نلكزوس ل الكل اهمال حوال ةلالكل ايدل اعابعا تالف بالاو
 لينزمل ردا :بركذ اهقط خسئاسيجز تحد ادلاوال دامنو
 عامج لإن مال رلى اد ابيت .االذ ةدجخاك الز دلالكل منح ةركد

1 

 ف



 نوب 4 ١

 ا ىشكاف ةدحاول ا نيالا تانب كا
 اساسا دوس الو ؟ونومل يتإب ( مشا ْ

 مث فيصنلا,.. لل سيوسلات بالا تمل و لاق كَ كّيَص ثنحاو غب ترو تنيداب 1

 ظ 0 يلعسا طملا انفثن ككذ تاولداو نأ دكلَت ١1 ملكت ظ

 ركدل !تببصعاذاالا عسل اداب امملاطمال و ئتنلاو

 ظ كنب ةددإو تاكاوسد ربك اعرتل امنع نزال 21ج

 ءبونصؤلابلا اوركداميلع يللا ؟جانتحال اجيلتنزوا جالر

 5 انفال بيصخغنلا هى أب(ف ٌءئمزمو

 اهساوذصاخركذلل تئانسلا تو تدرون ]هائل !طدجكسح
0 

 مما أ يرجع للهجن( ةهانكمات ةيشصتا ن1

 كيا حز ايم نيك لكلا وشن ننه عمر نع نير تنيك

 «كبها تنبو نسب با يفطب م نساني تنيك ند 'ءاناعل ١ ظ

 0مل

 9 اهم ناكاذاال اك هكءالكلا/ونولا (3لز انفل مم

 :ل ةر اكمال ا :تننيسدالا لابس عتم نا ا

 يالا تازحلا تاكل يدم و 1

 | .ىهو موب يل عيب“ ١ ةئامجلااب مهرول ا قمل

 هدالكل ثان دا اذ لافنتكما نا 5 4

 ايي علا 'لب'ة مسن !ارمكاوا تتئمشت نكدنإب
 مك تعامل اما ايكآومل اوقف ورككألاو ةدحاول | وسد هدالد

و لد 0 مانكن او اضؤنم تيبمل ا بضع اكملاال | ثم
 ًانككإ

 [مشنف اوزوبصع نهم ارص اح بال غابالد تدازعال اوم[

 اهالختي ب كنال الغ ه)ةءركيلل تول ادد ابل !كيتتاوا ||
 ١

/ 



 ش
 ١

َ 

. | 

 ابررجلاو اناود الد انامرخال ل ا 0 هدوخد : دولار عمر ايس ا ةنتسصدام 2 | دي صخرقرب تدلل ءالولمرمع 0 ا 6-22 | ؤازونسال نيالا ثنبد متم و خبر هيا زرب روم ةداب ولع تسع زاسميف الوسم الوخسف ] كبيرا عال !.دزملاو يثمن تمل نر قسرا بالو 00 هسا مدلل و جبرلا عدل لت عرب|:ثنمب و "ثنمس د باوماث أ 1 ا ورا اسيا ل 0 : ||| ًيواسسمال ارك :جوكمال ف ثينرول هالدل ىلاونم تمرئلااماو نبال اذالواذك :انهلزناوا اه اباما اها 2 ا |ماا حرايووسم (يصسد ولا يس لينال تطنغمسل ءهالول ضوه | ركرابلا بيزا ةدسخداف والا بصيد عبي ذاك موقوف نع 7 ةعيصيت [اوبلا ثا «.املتدجل !تازحال نموا ىلارك جالا ًاتباعبكسنإا رفوف والطب .رالل ىوذ رو نحال عال ا تاب نع )كدت غر نصحملاب مالو افيغسم مراياوسن لرزياداف || متباو حالا يا سببلو كاتض ماع [حننجاف بكلب عصبيلا تولتخا او غال اثبا ؟صمنالو ايد بللد اهإلاال أ يعد ال رس اذ لد تتعالى نكال شم وس نيل كاهن + | ذ! يميل زنا ف هارم (جيب امال ا تنبد ةنال اكحالا عيب نيالا 06 ىورر حاؤممو ا تنايالو انطاب اما طهدوشمل قحلأ» || 20 . َ لودمدالل عاردجو بلال تبح رع مورا بد دوحسمم عوباللا|
 تك رس كد نا سوو انامل بتل

 ف
 اد



 ىماللف ادا فنك ةوخاو باك ماهم بييزنلا جكمإف

 م رسل هوو ا جب وسنملاةدحلاو) |[

 هنئاشدإل ابيب ةؤحالل ميدنالو عمالذ نه ابلاو سرا |

 اواو بصاعل ' الحلا بدايو نجلا و تايصعل اهمال مدان يناكقزءامساو ذقتملاو نقتمل نعمت

- 

 ىاعرطوطد تفاننب تصولإب يلا مكان 82ج اق حعا
 فيولا اماو رك دكان اضمن صنحتل إد بيج او ”رئررولا عقم
 تالادمالافبدالا :و :تميلع ؟ظدد الذ اًناهحصمخشلاب
 كيريل لد انماكمطداضو كورلاو جدزلاو هثئبلاو

 كر: ل! تجوز! تئئوؤفننس! واش ! اسولاعم هابوكا د جرصل
 «ببصغسل ! بادو ندد لا برشت| اك ةركملا 3 افسالا١ ةحالاال ل هزكبريركأل 3 مزمل شنحالا ١ال !بصا| ىلا ظمتسم

 ]امن الواد وئكاو اركذ انش يا بأو مالاصبا ةذحاو
 لالا اذكسال اونع توروكن ملا ىا ؟نق امس ١ فك و ثماناوا

 ةةييهتئيعحمسلا



 ممال ةوح:

 . جدنللةئس اهسإ :ليسم ا بيضن عججبصتل اضرغم
 ةقماللو ىحاو سر. ل !ةددخ اواماللو بكرالُ قصملا
 َّبصَحلل فَيَي إذ تس ابضدالا ومد اثرا كلتلا
 2 انتل طع بد فصلا |ضننعم كاف عون قيمسملا
 ١ || هى سا تالا نرع ميم يك تلاوه كلذ توزلا١
 هصيرز) ماضل او ::نهحا مامالا ب هذمدهوالوا

 | بز نعجتباعرلا يدعلو انرنسنيلؤف دداؤسو هد'اميعر
 ودار اف مع هسانعر تاطجلان نعل تفند 3 منح رسادعر

 || اءاعتن ال هابااوبه تبان ني ببورل ل انمد كل بدى ضمنا
 |لاقزنضو ةكرول ادحا تنل ان ل قكو [دزق الا ثالا هدانا
 اكتما راكان إناننا به معلا نصرول ”ةؤهال صمد
 ٠ [كلكيرتلابرتف كلذ ليت اكد مانن ام كييمساثت ميلاف
 !تفشسالا١ ةوحال 3 مالل حالا ١ نعد

 ١ رمد اهالواررلك ياك

 . |[ لعكادل امم كلدافل )دهم يدالل عامل ا مىظفمس | لاك

 | .| تسياقرلركلاإف مح داعم تب افيوعز لح تر اصللا#
 | يكلم دمل وهف سا جر كلام امال اول مِهْدَو مع

 | مير باعصالاءع طفلا سدا 2 رىفدانلا مامالل ادع
 موحل) ىواوم ظُملن ههدامحَر ممم ا ةَركَد ىدلارصَو هدلا
 ةذالاكا راوهاف ماوُدِن نع ردارصر ماطاحلا يول جواك. مقغت

 -- مم

 ظ ْ اق دابا جاو وص مالذ ةوحالاكى 1" الد ةزحال او اهئسالا
 . هنعمل :ملسلاب مال ةؤحا جيجات اك نئجرجلاى مال جب ّ

 | عيمباةونحال ا! تس أول تارك هوعول اكسال لعمو مهيس كذكللا ١
 امه جملا



 َّمَس هد الولد يوسلاب مْ زارنا تلت طقف مال يانا اعئسالا
 عبس اكل :ةروسنلاب مي همه نكدسملا ابل نر ترفل يا امهج اغسل ١
 كدت |: طسمملا هزديو لوك لا اموحاوك ةئذئحا لج اكياس

 قالو قولا اذه ىلإ ٌميعرسا يك ناونعلا نسر كم ةروميعسملا
 يطال تاك اهنّمّئعركذ أب أني راو ايي ف
 3 0 مسح ةكافاو بجو رام وسو 3

 ىىيودك

 0 اي 0 يوسع
 :اءاؤحاوإ تتنحا مْ ثاكولام درت الكل

 ا ناتو م ظ
 صوتا غزل ] قضو هلال دال ئاوغالنوا كش

 د هد انو ةوصت د دل اكل هنو ناجم عملا سم د قلن 6 قدوصو مكي
 | د رو رتل ب متل ص][دحتاكاعس ْ

 مجسم طب اولاذزرل اق |
 للدرس :5 معا عؤنم لحام مك" ميكَحَف قحالا |

 ءدتكلزا كيد درب ل ةزعال اقدحلاتالعاق راةءنرات همع
 يسم تس اما ةنسلا بدلك
 مدد ]نعت رس( ىمر اة يهحصل ارككيبب املمالا كهنذ
 بىمو م رسد)اكرثبيب امداد ب اىدل ادم :ئابعت
 0 ور مرعو نابللاثاق نس ناو لف زم او ”موممح

 موو دوم مصرع



 ردع هد يئائملاعم انهو !تنلطم اةوحالا يجف نالاث وحلا نا
 نبيدزو ,ك مس صر بئاطيلا نويل مامال !شهْنسَو زيفنسحلا

 مَع ثدؤدرب مب ارعع هدلا يدر دوحسم اس او مع رددازصر نبا 2 ٠ 7» ٠ وو
 لدال اركذ عم بَبدزملا حتسف ةتركذ فالأول يصد يلع
 يا سطنسحيب دعاوي داش ارز اسك نال !اكم أ| ووو رك مسازمر دز مامالا صنم تيتئدرملا نسم "ةتوحالاو
 9 م تم اع ملاوردام وهو س١ متت هم يجلاف توج اً ةررج رحله مج

 هداوما“در اب نال ايران و تاق قباّسلا هدعود او هندا مير | تببح
 يعط زمل ا هادإف اعرف ذا غمد مالا نمال نازوالاو ردا نت

 يتسائل !وةأاموع فل اف كاس رهكحُم كح لاق
 |عوارملا هك ار ئءاوغ كعمتديو عج و تاعذاو مّن عابس
 نر صماغ#ج طرشعملا كقملاصو ءلك عمان أكلا
 علإق ةثائابعل ال”هدروب !ل ىف كا داما كوم
 اهو لاعاو]يصخو عدا مالكلا لوا حّبيَم ةزحالاو

 رع نك اماو داملاضعسرمظت هد اسمع اًود!َر ام اجه اكن
 حد الرمث هاا بعص طخ ةزعال اذه اد اد ثال لكل |

 يل +نفمادج د مالكل ١تؤُم هدد مه همد او نلّكمل ا

 كيب قغؤيلف مسي باع نضع | عيسس:وم طه يصف |
 0007 ًانوهسد مدع ريدا ئهرع دوهرسم (رب !(رعّو ةؤحال اوزدلا

 لع اطلا تن_عنع دروع ئايِتالَو سنا هاه الدي ا سا يوكتناو
 لاو مافولا :تزوحو ةئولؤلود ١ ةوطاكنرا ةّعسا ثم

 الكل انقض ود اال اغير اف ل زد١ال ايكرا دك الك يعاولتتح ١
 ”ولوملا مالك ىاعجرنلاو ىىذرْرْمُت [ذالبجر1كعملواالو اكن

 مر



 : ةوحال عم ىذ دىلأث اب لعأ 4 ملوى را حد
 امرعو |دوجو مهم نزلا !.ه اراتسعأب عار انسعا.لاوما ب

 سماعهم طعم ثلا او مّمس اننإ١اضرلأضو اًننعإب و ةالاح
 داع ةكلع ء نجلا ت1 وهال امن .وفىضبباهر ادلع ابد لاوحإ
 ايحيرتم ام اما كلوهإل )كلت عير لمْرَع كربحا عكا كليعس ١ .كاوخا عمدر يم اب اجهاو مه يف س ملا حادارك زرئد ارابس عابد
 بحال اس جالو هكايذأو اعتلااع مالكلا عب عيونج تن اتيضاوا

 ظ رس أملا ت اًدارماو ل اوحإل اك اق هك! ضيف 2 ىفح
 وج 2 :مس افلا 0 5

 ظ م ايل صاحل انزع ابعكا دال اخ نو اءيبا |
 ظ تي اسال هبال هع ل 7
 | طاف يكن ا اماونمرو بحاشم ا
 | حمو يع ووسع“. 3
 مهلا كاكابإالماكائلن نحب ةرانو دا عيج كلا
 رحانم ةرزهصرةررصق ا كائداوع كارممع
 || املا ساوللا تنال إب ةمالز ان نيت اذ تنعاو داوماف
 (مهملتم تيؤذا ةزعال ادتبوكتند | وأصر ومي ى ع ف يذم
 1 كئماوعاتالتودج تنانئصِإَو دوتشنح او دحتولو دحيعتو
 قلك ذو ايسس ليلكلاو :يس انئللا:ئناكوا ماو ءاودبج
 لإ عبراو رود ايْداَف جاو رج تاوماع بح صدرت تال
 لكم ظنه نبانسمل )مالك نم الل ندا ةزمال سام ءاط
 : نإ كا ذعبو يمزنلا جطسإل اترك الأ ا اوف ل حارميو تارمل [ىؤنس|ى لح بئسال ايريبقملار تطوا



 ال 5

 الو نيجوزل) نع:صورو بباحداىك ١ اهنساو د ةوحال )١و ىلا عم

 ماكعالا لي ياشباب مسك أف الا تيبو تنملاو ثثتدجلاو

 ىنف لاك عاضنال | دابر بئطمسربلا بل ظدك أس ا اع
 اًتمتبو معتقلات اين تايسمملا جات اعاضنال 'آننكدو|
 تمتنل احنشلكلاو ةسانملاّنْم ةركذامه-سلننذن انيفألو
 لاؤح زئالثقيب ب اهللثوا الإ جرش ونا زئمسجلا لاوعإل ١
 نتن ان تاللاحلاعجرن هكر بحاص مْ تناكاذا ايدركذننس

 فكلئلافيفدو مساهل انيقد صو عك ع نمل اوح نك ذلك ىلا ||
 امو امتنا شم داتفأتسم جوس يغيب نيرمالا كؤنساو
 1 | سلالا ااا وحبمتس م ا
 انمإ عدت اوحا تههركاللك ف ضف ُتِحاممْمَوْمل الاذا اع
 !وئدسن لا ؟اوحالا هيلي هو كامل اعيبج سر يو تق ابل اكل كرو
 ضورملا باعد يا يو خلعن ىابلا تليرخأي ةراتد
 كبري عرودو ضورعلا ب ابق هزيرخت مرن و ضرف عمج
 | اهجولو عفنياموعو تروم آرثر ]أو اهنا ضؤلاب جم

 اضياطؤلارعررالاوهد صوص درر دارلاد تسل! ل هادنعأا
 ةركذا لعمومو همس اتلاوهإل ائلاوك اا مهانتب
 نانوع للا ذ عه صمت عيس امملا تخاكاذا! نهردومد

 [قلوضئنت إن ان ةومال !ةركك ةمشعلابت عجز كام قابلا

 اتباس منابع ضمن امل ءاصدال يداعدحالو مي
 لاسحاأب هر انو «ئل ال امذلدل ]12 ملذ يعم نم ”تحالو
 عدم لا اةرئعإلا ب ساهل امم وسل وك اا ومي دسم

 * لاوغالا

||| 
١ 

 ةواسمو ارد عيجلا سرس ىو جوابلا كلك ىاظحا صئوك ||



 |اممهنكصتنب قابل! كلوا هس انما تن التان كاوهالا
 || كَيَدكَب قابلا كلن ةاقاس تافرل سرس انس وكلا ع

 منا |( الريق ام صد لاوحامكبمن مسالكبو زئررم امن
 2ل نيف ةااماو هما شمر دحَو ماو جولاملا
 شيوسلا,ل ئيغنب هئآلامأو حاف حو عوزوخت ساتؤملا
 ' |١ جساخلا هل كوتش نا أمزق ةيروحاو يحو ماق جوز وكف
 رم دوتسم تااماث نما حو ما وعي ف ابلاكلتو
 امام ْماَو بَحَم ةهحم جوزوعيدسنتللو مس انفلا

 دعو جوزوعإ3 قابل اتْلْنو سُرُسلا هن كتمان ظ
  ى ؤسد|ئيرحَو رشم الامال ابهه تنم قيرل اوك | ١ عّس حبسلإ وهال هنت كيم او بحم عوزوخيف ظ رث““< ,حلكل لىونال اول يؤسس تااماث ةؤح | جكالثو |

 7 | والا رممسفنل انتي اع ةئالشل ومال ادا تارسأ ظ
 دلي هس اذايللا ةئاشنالا تنعم لا تكالكلا
 دو تو نفدإد و سيرطسلا اكرتكا ضؤرل اوجد جل سمصر أك انبهص

 جرو. كى وعيرسلا ددودو) هوحاأف بجو ماو تيتنب شوش |
 د ماو جوزؤءني[نمك مب اعاةونخام دبحو تطمح |(

 بلش ٠١د تكًرعلاؤ حازب ولاهي و نسر َسدار خذ د ةزعام
 ظ امر 2ركالا نت تحال !الا وحلا طمس ككذمملا
 زى لانرمص ع وارلك آلي اع امرس دحا فض
 و )دس)و انين» كك ىلا تيما ه4 ةفنيتعصال أسسا نيك
 رض. ا.( * ]اون ع روكا ئه ثءانالا حم دخلا ك١
 0 لا رد 3

3 

 0 ا



 ١» اًسيكرذيلا دمر ا ا/سساعل | ار بصع مَىَم مهمرعمتل شحال ا ةلوكن

 0 عمال! ل اهل لد ماكعال !جيكصتخال ييصقنلا بابق
 مالألا امل ل انا فدو غاب سيل نال تحال ىلا همآيقم إب

 دبحو ماو كور ند ةؤحال اا دنع ايس الراو 4
 لو اع فا كام الم اكظلتلا مطب عبرا 0 حنضاد

 0 اسم ةليسا !(3ف اهل اًمالْثمرل مس انغم تنحال
 كاَوْمال !ةنالو |[ يدرَخ هتداص هن ب تهمس
 نب قابلاه ثلشلا تناودحو ماهو ١ةنشكل اترفرح
 مو رخال اٍلصاف املا مالشمرل دلك تنل اددملا

 رهو ةن اما تنحالد و دهمدراربلل و رك كالت مان كس نه
 مد ا هنِمَوِهَو لع هددا صم تبا عاد امالا_ثهذم

 م بر صلاركف !مامال ارزعل ماو رجن اريح زكالكلا
 وهو تال ال هر يق اًبلاف كلا هاللذ ُهْنَع
 : انيك ةرثك ل1501 اًنوورودا تجر مفجر !مامالذبه امهدم

 روما بد (اينلع غئرفْب امو عركعيصو اهلائل عم
 انصيللا تايلالوانم ةركذام ميعق نال يلا ارثف ثمسإو

 دم بماص يس الا اوس نس مل ادع ع دم ثداكاذا اف

 يم 2/١ وسن 23 افنصلا مع دا | [ذاامركذ مالم

 راسا اجب درالذل اهال١ ا ةداعملا باب جوال مصرف
 ملا طرد نالإعث يسح او كاع انتاسايلاا
 . هكدا تنحي «يرل آفشسالا هوهإلا عم حالد

 . |[ ضخْي يلا هع ةّساقل )اق بزلل ةوحال 'انهنتسالا ةوحالادع
 ١ امد ركذ :لئس تتم تاكاف كمذو ممضل 555 بيس

٠» 

 ف



 ع->- يومو دعا لع اجبا
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 !تعاللو م تاما ]

 هلا ىبادكر تس ى) صور او مميصرائللك بتيزملا حرك 4
 ارت اكد جدادوحال ا عم الل ةومال امهف طم
 فرمَسل ا |قكتلاو يراها اذنه عا اق بجيل ودا
 20 ا دو ةنلجير هاا او بايلاا ذه مربسلو
 ةونحالد ميال ركذ اكتكنالا ك داطاذا تلا ككذوذبملا|| :ذرا ع زو ةلطجلتسي كيج وك و ادعلادعت مب
 || حالا عد قبناشلا غال ام هال غام ينشد ند حارب بالذ
 ملا اعذخاش ت حتائلكلا يسداكاكلت !؟؟ وهوزلظحرملاذخ ماشاف ى 1م نا اونو نول وسال
 61 لد هال !قينغكمل مال ادجبو عرلا# مكورللح دال ويش ةاوبحو َجِحوركو عيلطل مادر الو قيختسمل ١
 انيدا عدوصو مكسانغملا عم هسافنسال الا تلئاشيراذحايم

 ةييلكإلا املك رار ومس تزال بانر كد افشل فق ننس ندا الد الل يسال نيبتشملا هت[! افتق ياي ظ
 ا تسعل لون ب نيرو نك هارد ةرسحخروت اعايكل الا
 سان اال ّق ابلاك كاملا لت ملد لئلا د يس )أ رن كروم فال ]5 ا ليزعي خس ودعيت ح نيتتحيتللا ئ ّعَم بلظ جوهزل نت ممن عد اكذدا ةءرؤل اد ربح ام صحم
 اقرا ريؤتع م تناكدناف بال ملال يمس 0 عال
 يرو ناكادا نول هد رع رشا داع ئضملاملا الف

 قاس مربط ا 0 0
 تساند اال رج يسيح قابلا تكن رمل طخلاو اولا جوزل ود عمال نزع و ز اه تنطق مسمو ده

 اى

 "تالا
 سا اوشا



 نسي زحإو دو جوزكو بالذ تاروحتلل مول هالو تركنا +

 يملا نسستلاروطلو تكللت يكرم جو جورللد فال ثم صاو

 | || تيفد تعالوا امص ةناس تع تالا قثمبو ةثلم تمررس فاما
 . :مصخيمون ىعب نأو ٍممللل نوعان ئسشنالو ان ىيكملا] اينلاكا

 ةكضنلا انيس ل03 كل ألا تضل تركك ةبزاكسا يزيل امدبملا
 تى يركذأم لع وص سس: و كذو بالذ ةدعالد نابلامأ|
 احبس جيصراؤلا جس ١ 0 نما حرتم
 ةىالألا طنمدا بْيْبَرُملا جرتم 3 خم د عاملا نال
 ف بيم إدا ةكنل أ 2ع 1 فقضملات ا
 املا عيمالا إب هيلا يشن سال طلؤل يرغب نال[ ىصلا
 !ةنوكو دح دعيصو زر لى مال خاف ميقشبو يحصو

 ثواوْجاد تزتحشبو دعو ماى هد دب ,ةرضمخو بالناشخاو

 كنعاو تارصاو لفي ذنيو دحُم هاهو از جيارعسلو بال
 د قس ين كعرا دجلاف معلا املا ماكحالا نم ثباكاشلف بال

 تتنجالاالا ةئحالا تطايم دو دلل ةنئلسر ثلا /دد ضورفلا
 ذاعلا] < اهتموا مق ديملا حم تتنحالل ضد دالمن ااهيد ةيرركألا 3

 يا يمماعلا ماكحارثفاكو ةيردكالا و تنخاللاال!آ.يج خام لع
 تف تنهلاالاك تيكامل استمرت ورلا توحشبا اذا
 ا اهب ير هخخال اود ا, فشعا ةيمكألا
 ) رملا عمت ال , فالف تراك جالو
 را جوزلابكاهدآو جور اك :لئسم ادوات ةداصل/)ئاسم
 1 متل |١ معو تحال أفرد ٌعم ا

 بن خاو بجو ماو جوز عبراامي اكرام مالاو جوزلا عم



 عخحاسص 1 2 جس ع 1١

 5 فة يبمتت

 معبصنتف د امج اعمكا اي الَع ثمان 0 1+

 0 انهالا لعافوسدل| ظ
 امص لمعي ملا عطيف الشارع لطم دام .

 ١ املإؤوضم !دياعترإ م تل و ادخل [زسشماق درر ظ

 تا ملارهاد  كالم كرما هدا اند داراعل ضتكدب [ًملاىلع
 لع قرص اةكوح ا عرح حراج ريق ٌءلْملا تحنينرإل او
 كبي يع نتسجل اقو يممزنلا هاو إنما عع

 | ةليسلا كه ةكلرنع مساك نم اما بف لنكتفاءطلاو
 0 يزل ان حاصاب

 أ هحذال ةهضوك> 16

 دلزلع تب مكاشموكاهب بتيزتلاج طق اننكذ ترد :

 ةّيبردكالا هده دكا يو هن
 ملللم فضا جوزك كة كب ٌمفِمَمَحاك مرجامو خد

 م6664

 ناكق محلا هذئديو سوا سدوم و دحام يتببو
 اد دش ا هدم وهو كذالا طرد حائبسام
 مدنا دترلاعتن لب اتحلاو جيككام اك! تبهتدم
 بفكنوعال ١ ي امل اشمصتلاا ئمزعيم ءاوج هركذامونم

 دجحاو رم درهما كاوا وسر لاو زا نم تف ر وعد و
 ياللا نمورتمل اب علك اك أ وخلا ئنح, :نئسلائم
 دو د هالك هيوم ع اروبا

 تلف دمساول تحالا+ تثرال اك كف كر ال تّحالدو دك

 ببم هلا كل ضءلارون تدر ب إل ع دال امل ىف 0

 هم

 | هلام !مالدو يك الك جوزدل تس نم الصان ن 0



 افاد لحال د
 ب كرو وسر راء مي ءدسامر طرا :ةماَسنا ادع عم مى مزتن اعكور شف و رك

 2 تدامرهر يفميبلابك در د ربع قئسح يبكى امكل كرر اكاّم اهئهائف علام |,« اويح سدا كرجل عاقل اعد ةهورم ريلا عيصاسكاض ىلع مساكم
 ميرا ان زوال مال دا علما [ةريلعأ ميل ئم مو رميَلع تما مدن كافل هع مقار "ئه

 م موسم نش :قتسا 0

0 
 أ تابكئيائلاك واي اًيلاكلث ف الا لاه اكل“ ىوررو زمفثر ول امرد يمر فلل اكيد اه نقلب الدي الابط تن از لو هين ابلا هاتف شلته جعبر | تخادلب رمعيخا ك3



 ال 0

 كتف تركذدقر تقابل عاملاق تقارلا
  ةماشم شارل

 دالافافي اكان غعتد امي ا اباعملا
 درعو اريل

 ىلع خالكل امددا نعت فتسصمل ملكتي ام ةهللطتمأ

 لاتفيا اكد رع تقفل لياصملا مت

 2 رتاعمةوورعملا ب هح

 ويم ااا اق ا دبرتارل ةءو وع نم ادد

 ده قس كك ريناد دحر يبدراملا طمس تيرلاردب جيسل |

 اضباؤلا هب اسحتا باسحملا فوم ِدْرُت ناو تاتو

 ا ؟باوصلام ارو ذل اسحل الكا ريق ىكرتتإ
 ) م مذو د :_برول ١ثيب تاكزنلكالسمفنلاو ٠ ثلا ينو |

 قنت تاكزنل هن انل باح الوصالاو ١١

 يىسصلإو كان درع[ ةاوهرلخما ععمتم ذاع ٍ

وه (لصاف اصعم ةئرولا اس دحاوزم ظ
 معضل اضز جاغ

 هع نك :كرولا تضخ ؟ذاامارث ضكاف تم ابو حاكن ا 0
 1 بو عب لسمملا ]صا ييسور دووم ظ

 هَيئاماالولاريعيف اذهيو اننا عدم لينا مويداك
 ةلاكاكو صممحلا يسحياعذالاك_كنكفوو | نسا ٠

 1| :ةمليصاثلا عنف هلت ل يبص تل 1ع ايبنمم ءوب

 جوع كرالو تجرذامو يل 7 7
 انيتموا سب انتم يا لص زي ]ب امملالوما هكا (لئمح

 0م ع هج اب تعب وتلا تكيف د لاكي

 ايلع ىنفنملا [داسملا لوصال ا ى) نم ىمعاو اق ته ةلقشوا



 |ائرا ىدو لوصا موس
 ١ ا

 يسر 050 6 ٠

 كرلارككدقو 0 لوعن دم كاسح معحملا لوكا ا هنه# بينزنلا عسا 5 كلذ دو كيد اك يضدال مدالرما اهيا حتأرلام :ةؤخال ان ردم اداب |١ الا تايوكيإلو توداحت و ةتسمر شع رسرناك < مو 0و يزعل امإو ةدهعرعدو تعبر امرها ناو

 امدرعل دارلاو ةروكن ملا :تالشلا با اهرودو وعلا كياكلا ستلاركدو قيس وطال ١ ةزعت !دميئفما الور للاى لع عفو امو املا اعل جي ركالت كلوعلا (يو ريد اذا هو ريو يبل انس للبت خس لطرق اهطزإلا ف ىفئملا مهزلرو ( اهلا ف هد ايلول افا
 حرمك ,مالثلراال و فرط زو يئيشقرمالا مط ازعع ١ لاَتب اههالزسو اهامود كا ديول ك ااهورعي ريو عال جنن [مل او جودزالاو "العلا و تن الغلال !عظد ماتم ريدر! نيرشؤل نب بييزنالئ ال اوركذلا
 ا جتتسلا الولد ومد قيلا اال! اًبءدف واهلي لا ,. ١ | [يبرود وامل ارا علخرد يزلا للحل اك لعج مشرد يضع 0 ئدود دول وعلا هناكالف ثاعد ل احلا مز ل[ طلاع و سكات يشسل ارث ل اند للخم
 بد ةّركذ امانبم ةريعك ل اسس ضع تكن ةروصاسإد

 كنريو دك فضلا عبوا و ةرك ةرجو نادل 6

0 



 و مال بوحاَو م اكتيلكر ا عم

 وا منو بتسمم ماك نيد عبو ل لكلا عيدا و

 عمألا مال يا تا و و أ

 ' «ةاسريس# ل ف ماى نياك برو تنك احا ىسسسو فضضد

 اقزنفم كاوما كن آلثو ماك عل اث سوو سد قضر

 ةنحار ىمعتن نكحاَو ماكإرسمج نيللك عبو

 (مل ص اطئاسملا هذه عي ب, | ةشسب ند مال

 ةاضن كاي لفعل جيرمن نازل اموال مدعم ع
 ينط لمان هال امهؤانكتق تسل! نكت معزه
 كف اعيعضلا عجم ١ اذا انكو فاس اك ا هربكا امي

 كش ل اد قده ايي إعب در ابذاد مو ماك جورك

 ملائم ةرركز ام عيجو كة ام كج ءا سمو |

 تئكلإ هو حضوداب يمملاو معد غ3 ص إن 3 .ديلع
 حلا بهو لماع ميلا مسن فو ١ ايف 0

 عا مولات يناس لوعل ازمام تفامس انهمركذا+ل| ٠
 يصرون“ وكبرت و دعامضرت سضوكيرت ئئمسملاب)١

 حيدرالاه سعال ام اهيل اخ كيل ىوككاو١
 ريكاف نيسرع سال ١تائوكذلف تاينالا تكردركملاو |

 نأ ماو ةكمزكحرناو ثلئد اد لهب شديؤكال اككتنو

 مكمدر الام علغلا حرك تر دليلا نال نع ا نع عومال
 ا١اذا ادك2 سعاشا هو ةدابب اممم عب ١ حزم

 ظ جياع ةيتقيتكس ضخ اك ةخازأ يللا عبعبلا
 دسلاو خسلا رعود ف موون يع مود عد ةدجو "و مهدئ كرسر كيلا



 ب حمم <

 يهد هباسحم م 7

 2 جربي كلاو هتنملا ع عياد لفس اهم لاو ظ
 ظ 5- لو ود اري ضلوصلا هنهعيضوفو و نا تنووب ظ
 -لاوصلا ”ةاسيدالصا|ملداع م ةروص ع عوكالاو 1

 انئيلاع ري إد تركعلاَو :ييدرل ركذأ :لياع

 دلما هود دكمامدكلاو| اق ماه: موك وسلا
 2 و تندو ةظعزكرسرشسلإو قنا وا ااا
 | مماخ غم اد ننمسب و حور كس سل ]ولا لكدانا

 همس مسمر ١ نورد ظلابك سرح 7 منح فداصلا ْ

 وع هيفا ف نو رخف نو ع ايف تطنلا 4 أ عما
 بساع عجزداسحلا ولولا ةرتملاءةونرال اونا ا ةيتست

 و ماغوشتتسلاب كاان لبر اعنملايعزحمسدال
 زب | نل اذ متسلىصيوا متل ا ة+ناكلا فض هجص
 قطا د رهام ادال لكذ ام قالي ككل ماذا ايد اذكمرذام
 جزمادالذ امم تارك داو نكمل نكياطماو سرا جات
 ميمانبا و كلك اجموكلا عب 2 0

 رعسمتم اء وصلا هنيه عيج ف عوبركتسعل او ع ان معيرالانلا
 ياا يلي اعايبي هيلاروصل اعف ايسيك ةئلدا +
 ف , .إ وعرب ود يك ركردل دا اوصال !هنضيرسموتيخع ةالكلا١

 1 :نالر !هننو لات ارك صالسب ”ءاملوع ملوك
 56 دوزيمرالا شع انثمالاع ةظنسلل وال

 26-52 0 اماوإ لوقت اه كصازنوخ
 :لف روذنف ةدالعإ اع مدارس

 ىلع
 ب

 موسم اهوع 3 مسا ١



 7 وج :ةنب اسلام مكبسل لون اوبمع ىلاثل

 مس
 يو مسج ل

 /هبلع تيئسداتداكمالسال اق تلاع :ضدزج ] داره
 ثحاو ماد 2د ريو :لهابلاك :سابلك بيزنلا حرك

 اهلا تلاع مضلل اني اضداز يتفق هلو دن شوك
 يمال م عمرك عتلم ةياهلكل تل ةلص ابل اسالضم

 | امحا عوز صد ةوكك !زلاكو او تاّقزنمم اوكا

 127 سمو قك سلك بهم تربل اتاك
 أم ةرككأ خورنلا اقم ميد "نرسم نييبدص أ كوع

 ْ و راد جدديدد وعلا '؛ ظ ”[ةيفكنر اسخاوأ مالك اج 707 ظ

 نا عيل ذي ارك تل حزما منان د,تاهومالقا| ١

 ل !5ءلدو فالك حاوي متكم كماو ال توخاد هاو |

 داد] كىمعل أ فش عاننال اوبال تسلا غن يا(. لإم

 دامها !ف زون يلع الوم ثان ل طنش لمنع عيست ى؟
 4ل؟ لا اوفو عه جمل طبع متطوع 2

 ٌلسع سه م او مادنيئوتفك نتنحاو و دكر
 ُك اود ان دوم مهممسيملا 7 واد عوُرو عينك

 مارا ةزكم تواوحا كامو هكءاوحاجنراو سئْنحو ظ

 من | اهلك اور عع معبسل مل سملا تل اعوةلماة ع عبس نو بال |
 ا يسلك غا لانوس مكس تيدي | ||

 م رو تنفس امد مالا مايو عجبا كورلا ماي فقلت ْ

 كاومن يلالوضالا ت2 اانا در ىلاد نصل يراسل | ||
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 رم نانثالاف

 لوتتَيلا اليل ]وصال ىلع لفل ايطسااثلد تالارككا

 اك :زكذ ئبزحل ١ ةيماصال | مل يتو سسك زكو هياتم( كا 2 ىوؤ كاتبرم تاما جور قر 'جرعماع 20 وجدرو كوشفل ا ٌمهدرال اوهد |
 ظ مهتما اا[ عاف قس ام تلعاذاو لوعل اب كل اكدإل ليلا تندر ذلو مراضملا ل لمت مول دلع : نساعد ا جعل وك لما اذده مدا
 لنك اانعإل لزخ ام ودمت !مخادا عل تنصول لمر عامالا زن ققتمارم ناك ٌمَملطللا هراو 920000

 ,تثيلع كفاك منح مدد17 ثناث ةريدر ماقلإ !صْرَح رعو ا هيناسملا,كائىال ان عمتي اهو و ريمزومل از اسمملا

 مع تالكال !ارلو ان لوفئال د كلا مئسرالا ف رسم
 ماو| دنا تبدو) تليد و١©6و 2 01 : نواب /نمصنلاو
 و ذذإ صو اننا لصام دو بال ئحاوا فمي سم
 اًدىالوا :فشستمس تعا عورات اوصملاو١ نضمن
 نييارمل١ و سنبل اال | املرمظنالتلا مجتنيلا | ةرملإب امل اهيبكت ةيتيمتيلاو تفتيح مرا تلئسل انانن اهىهتسو .لداع كلذ ذا فر نسا نم
 فضلا جربدنال كان ١ نيييصؤلا| نيب كنب اخر ركحلاو تلامصلاوايشبامو هةصل كا امالصا 0 'نيتقيسا !نتاعال !نيرئل ان طقذ:ن اقضد :عترؤيع
 او 0ع تالك امملاو الك ايم ع اكلااك ٌيسشملا) قضلا اجه رانكإلاو والاب تيكا

000 



 امي ذذلرعو عد فيشبل خف هئاشلشلاو و ماك ظنفن ظ
50 ٠6 © 

ومن ”هركذ لو و "5 , الكل !لوجب الا كف كر(
 كلل ا

 ١

 هحاو مل نونض اع تانلئ لل كلكلاو ةئضواب

 | جضتالابصا كوكر ان ةلئ نم تلداع هكاذذإصو ىالوا

 نك زال اما هاجئع امعابحا نك تكمل قير تل ادا لكل
 مجسرالا ل وعيال ام كلاثل ا لصالاو |.إصاوه تكد , اهرهاو

 1 توا اياف جدنوا جم" قم كاغتم عجراو لوبد هركتدمو |
 ائئكوشم تْئاّو كور واعر دوو تبدو حوزك قصد

 :ءةعدرا نم يوناو يك 0 م 1416 رو معو اتم فالو١

 0 وب طل 0 _ خلوسم

 وسلكا عرانم ف رو ضع اوك دم ةوثرط ير

 تانك جنو قفل ال امبهتت دوك | نك مويفد ايمو

 ىكفلل هى تاكداو مج يو  ئيرإل امهم جئرل[و
 جين

 عد ركذ وتعميق بلل 3ك رَهَسدت اك ماو جن 2_3
 1| ةبجوؤكددحو أ" !+ ناكنانملاوزتشختلا جئمإق ُمعِعَف
 مساس و كيد و ْمقرك ق يفد زم ٌمُهَه تاكو اكو

 اًهصانالا حس اكاد زق ر ال طم امره زكأد وكنالاو ايلا

 جعدرال اج تع الكل او ن اكثنال ١ :ءعيزال الوصال هنو

 | ةلوعل اذ هيب الووكنل اوين كلان وصال ايش ديئاخلاو
 اكاك رين اننا :نقمرالا ككذو صقلل ةئءْر الماما يلب

 رخو اك لكلا و تاتكل اككذ و ب تلداعوا١ ةئمموان

 8: هلياضا ]وصايف ةركذام معاذ ككدد ةداثدلا ظ

 مندا لوصالا عيجف كا اتحمو_عيقنلا مكس



 سدس أ طك صار نئايلااضام ةنمالاعربل 1 قحنو ',' صو ثا( ءانامو .ىلا

 | كليو رمبرسيو برأ مي“ :لسولداف تلال ل 0 1 : ا
 ةدوكوو ىرزك ةزطا عمود جو ماو حنت نكد انقل

 ١ 01 جباضا توكيد تالعدااهلوع تمالب اعوا " ٠1 ةد1نا البكم [|ملصأ نممموس ةترول امن لاب طعاف | كيما ندا سالب حد ًالصا ميما تل راما قيزل اددعبدرضب ناس لإ لولتذ كو قباّسلا نيل شلاق كلثلا احلف ”ثالئزصا مو ميجلكميل |ئاديدعام ملا فلابعُم ءليلعلا| يل بالازم زنركذ ا جمب 1 ككلذد مهل مل اعينعما ليام ظ كسل ال دص| ئم ود زك ييبضد مساس ضنا لسان | ا | لولا ناك ناو رلؤج هون ناتاشا دو قد ' لهل عاتسالمارص صدت ةللسلا ها ا
 : وم جدلنأو ربيع و ال سملا» : لحاولا يبست تاذ دعالود تلامت جمس ومن ةممد |.لصا مالو ا شنقمكملس تيسنحاو جوز قي ]يالا مببْصِل إقدام كو هداك طاع اميل رسب داق :لياعرعوا الباع لكلا هاب, تلاعام

 د: اكول ا يل صال | قلص رح عيسب نينحالاو جو رام ك |

 لو

 تسع د ع جز 1 ميس

 ١

 رصن
 م

 ”لياعرع

 هبصضن نع رووب ص 3 ا
 اكلذ_-رن ناك ومل !الرل ماكل

 اه كد و ناك

 م



 نككو سرد هداك مس لا رواؤولا تئيمتس ثداو لوفلا الول
 82 ىلطإو وسرد اًخركويلا تحل اس يسراٌم عت اف انكي را ديل || ةيستوو خلع معن ةسسيبلظ حلاوي (| يشل اكن تاو 00 ٠ لوبد هركؤ دمو ل عد عمت! عانت الصا طم دلك سل لد ة«الرنو وابِلن امل اوس ننال او عوزل اس كل نق
 ال || قنيونل توزاو تف اوف ماييسوسورلان يبي كلحل ) | توما! فرطتت ابى: وكول ابل هلا كتر اصمخالا ب
 ”الق ال و ذ,ماف يامملا |طملا 'ره هبوكمورمسعلاو آوطمزكل امزذدإ رم نوم تنممل ةبائسسم اامّصا ل لامن ئئنا أ اهم كيو ننال ا كام الاب نحر ظد ورتعف و ىلا هدف || و لاه راع :داوملا تي اولعال او ةعانصأاطخلا كا لل ارك ايي تقنع ]ومل شيد و يم دائال ا بيس تف لماكلا مل ال ع] ويد الئيإم اكلا بطئ صنع امو ينال ا هحول لك
 ْ هرم ) شاهد دعاو تدؤيل ع اهسكتالا اكن ابوكذملا ننولاكا نضأ ا اوءيزلا ل فقل الادراك
 نواس قبس يا لصألاأ ف لولو تاسيما لعرعبم ك5
 كام كرمحد | تتركيف كلب اعمالنا ماوجدد ! ياعم
 اواسسحتت لدا ماضد ملص كش 0 مدح بول“ ١ / : 5 ركص 7211 مو 20 ص رنزوب افدجركلاو يهل اباطجلا فالهالّهدو ,تنقن او رطتوعنك ١ ار مفر حاسب اناني اةراملا جا تذاحلا

 ًابرسد مم اىهناق ملاح ميروبا ماوس مسا ناو رمد اؤن ن١ اهار مصاههسم مياس || راامإؤدمايسو داك بكر ظ رس دكلاملا ببي كاع ||
 الإ زوال رهو ولازم ر 2 ر مه



 ل 22 تجس ببس7وابب7م د -ح د 5 ل

 0 اضف ميلع كجملا كوكرونا تمر همايسو قبب ف تسب
 ا روس قد يلج كل املا فرحا
 7” | قوارلا تددرر ١قطع عسكنملا تاكن مم ع
 0 ١ ثلا اهفازمك صدع ةمكنرت اعاتب م 1 ىلا نقب امم اطئول آم
 ١ لارج اكعد 1 ودم

 0 اا
 الا اجملم جلب حرج اقم لا دبل اولاصاللا ل ايلا موق تفواام
 _لطابل راع لدحلل كبررملا قت هحجام اد رتهصاخلا رم مرام

 7 | قيم ذحان ىلائاشالل حام اكو جلاعملا بلو
 انا معلا هتخع يهو نينا صحا م عل دالاس ملول

 زا

 0 00 االدبجرسلل ل بح سامع للعلا
 0 لابحاياأأل لاو يزرئا هّاخ الابحو تلو اه رلتاحو

 7 ميمرام عامل نع يف زيدا تعي خل الاه ريصاخملاو

 | و مسالت ىرؤنملائاتويتئنا عئلد اهارم ييراما

د لارجلاو ارلا عيبه نما بيهزئلاو بينعزتلا . 0
 رع

 ييضرتلاف :يلئلايززبا لطر عاجلا زختص

 دازتم ]ماد لادبملاع ا ياخد نين 0 روم

 1 ا كيرلا دازبملاثطعامو ثلعملا ناو

 لطسوهوارلاكرت يلق هلا ايل ءرددؤ ع ضيوددللو سيرو
 ا

 الشر كبل قو هوركرئازهو منيح ةعدر4 تيبرااوب

 ةظمزتلاومو ا دول !ه اوراط العاق كيبل مَ ْحَنسحلسو
 0 مع مدان ماع يات ولات ندا ْ

 هساعر يرز مالا
 ره



 صر و ]وكؤتكم | زارع ميدارملا و اطمصو اسيدروازكز | رمان يدإ يديد تدزعلاو مودا همر تئصملا ةصرفأم موعم لك كدذت ضد علب تمالائع هنا لوعل اب ازعلبم و) لب لص 3مم بضاو مذهل زل كدذ درع ممايهس يزل فاك داو عضم علباف تلاع اؤوقلاب [ةلبم والبس رص[ نت قدزلا هد ع تبب مم أيس بدلا ىردار تاق مماهسو يدل كدؤضعب *”ورطظن راو قلك لعامل كدالاداز جيجارنع وة نيدازلابف راشكمالا
 ع مالا التر اةدجبر )2م عافنو ئِنب ابل تاثكا ]يمرس ميو دانك [لصا تاو تب لوتس عزل [ًمْملك ى لادعا زا عل طر و ثعوزل ادت يد )دوا
 ل هام[ جارك لاو ماو تسب فم اوهد اليف ةقلاك ةقرو مهن ءزحو |لصا مانعا ظتميو جهر يزد اهم تذدو مدام جان اممم رزجو بوبا ارلصات اعف ةجور |( موداونل لْيْم يلال عضو (ييسدزصو الص( نتخسو مأ وتتمزم شنو الب |بمال "زال ارمصيس زجر ”ئرالث (.لمم الث

5 10 

0 
 ومان انا



اتمتم عقيو ع جب اميل 2ئالث ايمن ءزحو
 0 م6 تر ٠ ديتب

 نالت ع ل ع

 ئ هزدحو رسل كوندو ةسسارإم ا > نايس شعم جوذ
 1 0 د تب ارم هس

 ظ وا نييبرشعو حفر :تئاولال بك عتر [قشماةرع
 عيق :ييج (يمهس درحو :اثءالصا اهنا فذ اثئو وْسُح

 جور ْمُتاكلا ف افئاوكاورلوإل اق يبيه ل تيودر | نم
 00 علا

 عااد زمواوفل بل والا :3 ئْيِب ابيل نالت اهيسدئحو

 كتافتسشسيرشجَو م محور ه نيسالكو 'ملس او يضل

 ركعة الط ستعانل اة اصا ْمَئفْكس ٌكلوجدرا
 رئتئاوفلد كوالا ف ةئيابلل منج موس دبع
 1 انبماو ماه حو ليسو ا _

 | كائنا ارمهسو زج كو عو نعم درآ [لصااهناءئون الكو

 0 عشاكلا3# ئه اولل اق ىف والا نق اي امداد

 اهعرعو قيراو ا تخات كم لكك د ثاود اة طوب

لا 5 كلومسعيو زعير ١|ميلصا ذب
 00 

 دراكلا ل3 مَعَ لوفد ى والا (ق ائئءابمل الد يرمسس كر حو
 وا فالعا اقكسا ةذعا جس دحو ماني اك 5 دحا اهم و

 ابل م ره ايمهسزحو خترالا )ئ مرام 1 لما كنكاطل

 دعو ةنع تلاواع فلق عيرانلا ف ةففارغلد ف ءالادق

 را يال كالو دحو ماو < ر جور

 : امس زعم بالا ع علومة ليو نسم [.لصا مك ك
 ريك امن ون هدو يش اكلا 4 ذمه اوملاف عثوال انو غيب ابل



 "مزق هنو زمتَتلا :ريكجل النه تاروت اذا دسييبن ينال وأ| َّ ا 1
 صاف هاو تمنت لوما نمل كانف ع دايت دح ام يروح 11

 قابلااكال سضوراو مايتنلا ثحب د لول املص نهال تيت تين
 0 امداد ددوي]إك تبرايجرحاو) اد يضل يتفبلا

 م.لا ف َءاَأ دوس ورلا تشالانأ 2 , هزار ل اعراتمكتا ني سبل را قرورل ايدك [ ىلا تام نصر اغلا جتمإف تئركد اك كك يجر :لهادلاق لذا نم طولا دبي املا (ابحلاعأ |
 ء تصارع مر جحا وطول امهر ا عم كامو اؤنم تيلطادتنم هزك لزوم اوملار[ن:عانذترطظنف رام ةرسكملاب تت اكناَق ىنْنكَُف
 ] يره اق ر ميراج هزل . ا / لع شاؤبو تيرم اعمر اكسال ىف كتب عشسدحاتا ْ نورد عراسكمالا ف الكليب اان عادا ادملا

 ىلا دو فلولا نو هم انين عاتب !كالخ اف لائحا عمكفقإالث هزروهم يتوب ايس يس 1
 0 نكلوت ا اننينثلا سا اىاعرمكلا ( كرتن اف روز درال !بسسمل اب تييتتسلتملا تملك اكل

 يول هروب يوسوس رسل ظ
 هيروتسس اًاداسانلا مللاق ثمل اىلل و حم جوس ل : سارئارزع [414 نيتبكملاٍن برهم اول !بعشلا كد آل آق |

 ن1 ل يا ا اج يي كل 0 2-2 -

 | دج <



1 

 2 ىو 2 تف

 00 ا نمسح اوفاككو
 املا ان وب ثيباتنل او توف !ودلاو لخاتم )ثان! هو
 ' 00 فثباسمحلاو ميصرل اكحالاق فداحلاىا

 35 أ املا سمزل الث اجال اركك ارارو يلع ىاسحلاو نشد 00
 ا هرنع درعل]  امددعبل ١ لئ امم فزد يمد زال ا ةيعب ع

 | 0 ميمام
 | || نيك نيك اهةلابس تما مير ركللا دل سس امم ددعركرلاإت
 ظ ضنا :, نب دراما طسّيلل !!ءرب : يلرزؤت زجبراو
 2 الا بسن ى ااجرتكا مارج ألا ذا ثزوكردد ئهد
 د 1 سئفنه انهو مر ْمدو قع سموم رق صك جيلا
 هازل انا مص دو رميج ثثؤلئلاو تيضتؤنل | نم تكنو ىلا
 5 ازين داسمملا ل عيني عمذخملا جشسإف هك مكوكك ذوو شيا
 لمار غضا ا نإ مولممو هايئاهبلع طلسا ذا ينلا مسكره
 ةااقيو باي عام لها ليل ةونمكول !ككو :ريكألا نك
 اهرجرلا (صوصائول كانللا اعقل فادتلا تيودنو اضبا

 | | اففاوتسام زا دّرَمل ُبِحآَضم يف اوُندَحَعركملا فكن و
 | || معكم اؤم ايمي بوك داتدلا اهداضنا تاكتكماماداجيو
 نإ ابدل اع حافواؤنملا امِوران ابو اًرهجل ارم ميو

 | | ةتسوةّجراككلا د دع اميثتب اهتاك امصركا اهزيصا
 ] حن ةاثكال ااجمالكوودو دلل ملا 3 رالااتات
 1 فد املا هبل هن يهاانك ؛ 1لئ يبو امْيَمِب داك ا كدلك
 عازف ادد نلامملا هرملخبارلاف كازتكنإل اباتعرججو
 0 نس يصتما ئع يدب ءااقلا عه كاتمانئمامز مل

 .ىق)
 هه



 ا

 عى ير [ىل ا داكعال اكن تيب عئرالا بسمل! ل ييصنفت عيد
 سيو ملكدا تقيموارتقو ينصر ام باستا ل اهال 6
 نم: رع ا قرم ىدوو يدزدسسوروا اتئاشعاىا ثم كب ل[ وسور م نوتبكم !نيباسسلا هيه نم ميسنل | نكعلذإ بزنزعلا جكداف تفطلا نم بسلا يةعتن ام تأسبد
 نواعم ئنكاو ادحاد ادرعيملت املا فويل انيددعلا

 ]فن مدا علمك | )ص ايف عض اص وحلو ا توكسم |
 ىقفتالأؤرمكال ادك ب اارلادوىل اشكح انك ١ بك ازيبساثملا ننربلا ننمتنحو كايا لادا ليعلن املس فدا
 ياولازهالادرول اف عيدومل ادهائ عجارلا لا ذولا عجم (نينشلادو هن ثداو كهايساك تلاع كوملإب انيلبم ١ وا ليمملازصا ف ميضام مسسلا نجي د وكو :ءرصال )ادع هب ١
 ومو بز اهمها عبره تارا ذو مضاولا فنطل اوه جانو ان ناتو اقبإطلا نأ لحام كا ٌدكاْبب كؤساف
 دل ١ عيجْت حر فايساك بلا هزعلزدندال تلاع مرز لومل ار ايناس امل كسمل !لاص اذ حاز ماك أصدخ ١

 ظ
| 

| 

 - نيفاوتل

 1 تامل فى ابلا دمعلا ميزو خالل تيئملازم نامل

 موو ان إنا هل سك الصا إف مضاف ميت ادزجوي ل صحا هل
 عبنصا5١زمهو ىداصملا تاهدالإو -يامملا همفامحد يليزفلاكاق خباضمال يزرع خالو تلاكا لومللب قلم
 ام يا هكانُف م نشك م كتتمصمداو كيبراو عب
 ايا اهتربكاو ثيرلت ايملا دحاوحجو عيرال ايست ل 14 ريلمه
 ةاشثملا طسو ال! ل ماكو تيتءد]ومملادعا تدوس ا

 7 عا سكك ل أ م

. 

 نلح



 1 2090055 020111 ٍ ّْ 8 ١ ْش ا

 1 (ةزلضوا 29 مكان 0

 ١ ||ذاَقاككبنب دن 00 تلاقما وعلان 0
 ' مس ع )هئامدداددعم الار ] 0
 / انام احلا تالوه جرحالياعو) 1
 ا بصل اب ولطلاع ,هوال ا يوما حره نس زلهلادحا 1

 1 - و 2000 عوستمل انجرح اول بيضن 1|
 موسع 1
 [مرسمر عسل مءلاسيلاَوكْتَنَل اوازضاإل اًدهو ميلع موشعملا نم ْ

 ١ || وضووارلاظخن (مّسلا» رحلتي ينل اذزجيعساظالاد

 ١ ملتمحاو ككفملا مهسلازعيلا ٍنعاذ ميدل ينللع ايصال ١

 200 || عك) 0 اع دمع تل انس عمل الا هنماف جم تدرع
 كلاعمنا لوم دلي[ تاآ لالا نقف وكوملا :

 0 و

 16 00 تذلاب الصخعامَو ىف ممام

 أ مج هلرولايبب ا دعس ادور يوم اخ

 ظ 2 سل لسا صح بو ناضوقنزتلا
 1 | :علعنالداف ةهنهاادحاو اًضعسئبؤل امواكاناف مك

 ظ | معلمات ست مهم عب دراد كلام ا واج ا كنا

 اسرع اوئلاب سما تكتف لكتال اييعع

 ظ  متهريط كلاذاترخ عال اءموعب + حم بع
 | |عصصالىذلاو الصا لئلا! ف عررئيالينلا !ىجمدل ؟هعئا
 ١ ازيهملاب عجنا هاو طم طاسل قي ناو مالو بتل

 | اص :حاضد طلإ مضت اًصنإئطءلاكاق خبلملا ي«صئلاو
 دي تم ه
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 قعر اًسكنالا نا م عاف ركذام تره اذار يا اهبل ي ١ ا عصم
 كل ةناتئمكملاو عدمت اك_ل1وحا ”ةالاث هقر همأمهس ايد : 7 9 ايتو مها رس يدرد ئذ اون احالة ئم لون ثاامام مياس أ الما اممنتدرن زكنال كلذو وص ركع ]لنا زم تيخبجتو
 ث:درطت تلك يوك اب كال ف :ودزات اذه ةدحلف ةمم تاولئالك حنرال سلب اميين ترطن [حا بعل شا ل نارعالا|
 تداد فش و مودراروص ١١ تن اهرهركيو لوعلاراشعإب

 ”انكتلا ها ]عا ”مىوصلا خد ار_لوفال در ايسغاب تيرظح
 لعل ؟ريسدزحو سس |لصا ماعاش تاج عراق ىركولت و« زيكا قبو سب |بملا اخ ةظحارؤ ل هشام ا ههس دزحو حر ١الص١ ماع )ئهيادو ناصف ز قد ريكسد نتيقدو ةئبأبللا ف 2ل [رفال فكل اصسزت دالك | لصا ماعاش الك ى؟ةرحا كالت نم النمش نا تسرع عر اسال انش ع كردي تن ذل وسلا 2 داع ازد يلاتيبو تيكا ل ضارف ةيخاتترال نيتي فخ

 3 ائْسِب الل نور و ايمو جم :ئيئاكايزصا| نيّتيرشتو / حور جيراا تيجو يزا حدو هسا ايف عمد اول - يو ه8 2

 رعت |نم يخلو اكد لولا 8 لت احل داع ايمى 0 لن رنالإصا كنا ئيتمتس فائز مال ةؤحا زجدراو مانقد ||
 مالا كم كالا زل اع اي الل حالا تاكل ترش

 اى ريم ةد فدو بير ١ يهم :زيحاداو رف |ر لاف هلع

 عدا

 رمال



 م مالاخالع كب يا ل الا ظ

 اميشرحند الو جتمنواوملا 4 هنناومل ال اكم تناك مالا تس ةماص ||

 مدل جودا راو جوز فوقي انعم تئئرا هك ع رك ١ ظ

 ايسوزو دعنا لوعدَو خس املصا غمد عش عاو
 ٌَطوؤ فز نيشنحو مربع دو :تكاوملا 3 ةميايمد كمنن | 1
 يرن وامل وهالو كا .١ا نإ صا تمغو تن ةثارح عنراو |
 تنهدرع ئفاود كا اوه ةئارملا بيض دال كالكا ظ

 عحوه ءنيىلا يبملو الكا يرالا تضيق فسصلِإب |

 زا اسكت حوال انزيم راتئات تاتا امددعل نءابم ظ

 انسمةيرشعو يكدر عمم املاك - اًرهامم اتم |

 هَيبابهو مهاريس نيغسصلاوحا ملول كنان ]اعلم

 انيند تمالك و تياكباو ثثتاهوز عبرا قو مهاهسءالاو |

0 

٠ 

 ٍ ون ركع :ئرمل لوغو كثورك عبو ةئكر اايلصا يوناو 0

 طل قيم انخا نب بهو لما هلا كمر الر

 ودحاور يام هنا نب متعب بيد حل تخف امو

 ديك الصافالو | انيكسما ةنحا تمكن 1مم 5 ةدحاو كرتال |
 نيؤمصل اهحا هب ييابهإ ف رككيب ابل ةّتس اهمرس نحر شع

 ةَسِسأْب و ةيامام عنو دبجضد نعال اند :ءاومو ميبصد

 هامادمعو بالما انغيغتس اه ظمش كا ذ تامر عام
 تم ابماف :غفاعفل طعادكرا (بهيسزحمو هلوذ اليو ةانم

 نس ع فدو هيببصل طال ا رمد اوم و ميبضد كبفَسصلاصإ
 ظ 1 ع فئينئناع ا جرا
 | اظلوعرطبو لوم لاس ل ال وص عبصتق قم جل 4 مالاب

 اًرعام

.. 

 4[ اهي

 9 تع



 ه0 ا ل

 207 ل 2
 اينو ملمس اطصات 3 فانا م اكفركو عيدا!

 0001 ا ظ
 لذ اضلا توميرتع اكل ةؤردارم جهلا قهوكسبم ربح عج ظ

 ف ليلا ميلاعكت عا تنل اتم لعلي مهصجدنع ةنمواو 1

 يكول فيوزع قع اتسدر ا للعم تفرع ذك زتكمالا لعرا سكتال) ظ ظ

 ةهالخب بك ١ ةزملارسكر تاسعا الو راتتحاب ب ؤملا أ
 وب عع تب ظ

 وو ادنيطعل اتمريسيبل ان يصرل هو غانم ل ا نىم

 الم د:3 يد اهالاو صر 151 هعلتو اوف 1

 زلال ادكور امان ةريرهتم ةرمكك مع

 اموت اع صارو
 ظ هدول مير ريال اارنال ياهلا كج يةوجال زك اعل ءامةلا لاق |

 و تيس ثدج أ
 قسوم عيوو لوريل امل اب تاه آم لفوق

 اكول ةزملاةناسإ ةلسكياف مخ نكت خمول اك
 اكد هرثع كار سرنع :عدراوعو فز ذزم ةئالك نع

 كاوا قرف ديك ا
 ااحدا املوزإ تعب امكئالاف عدتتن ١

 تاو ياشيخ مكاو فار
 ا بلا ل ظ
 د لطب يم بسمو اك تاو هدو ءىلا بكدزل اند درع ||

 مثقوو د 0 وول

 نى. بيبي * خو سعسحا ييويصس ---



 ءراةخاألا تفضلون ةداو مرسمل ازبحاطسمت املك تنيباخ تداو ١١ زحامهربكان 6 تلمع تارمسلازخ ومواهرحإب قنكاف اهلك تلثانأ لاف ضد عم 10 ظ هءاتنمكملا بيبا ,ر ة1كلارلغمل ١و لوال : اس نبين كورك ىوايوسو تلاسلا برادا

 ادمم]لع ةمئرر در عيت الصحو ثلا ثيسو سعب
 ةازصح ةداكددا ياريم يونا هز شمال

 ١ |رجف: 0 نب جمملا 89 بعل 9 | وتورم تاع دومل اب يليممأ# سلما ْ 00 ا داع
 ظ ظ ادوووتم نافاج

 ش حرارجر سه رعد و نيئالكو 0 ني ا
 [ هس رزجو زتسارلصا١ عاش ل ةوهازْستحو
 0 دوال ميمي نحو غتساملسم ![ا ذه تست مالا ةرحا | ا وز [ نع ص نم يشدو قىرعسأيموسم 2 1 ماوالا تش رولر رتل عى عقب و مالت
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 دو :كمسلا ال ةوحا

 | خطصبيسو هير ب سل قو هر نصح

 و 324 ”ديالئا لون ءركع اشك ايلا :تفعكس ث ثنالثد
 ١ 2 + اطع ممول يع

 / كي ل تحك يضيف
 ا انا 1

 00 3 1-2 ! منجا 6 | «<ب<

 مسد اند ةياجارا س مضنو هتلودةايو سن (يميسهرصو

 | ةدحتمجراو اننزب نركعو تن اصدر عبراذفو ئيسيو ظ
 2 1 د لج

 د 7 دل بي ابعو ثابحوبراو يجون فو . ئّسامو ايبا

 , تانيا ةدحاو بحول تح مهلا هحَردلايك بالا

 درصو كودالكو ا ةهحاةعو ١

 بلش نك عا يهص اتسع مهزوم ةركرع نشسسدو مال |
 1 مس ب ظ 7 01 نا

00 تاهود عبرا هه و تا كيسمال ١ هلُصسم ىذ |
 5 تكل 

 ربح كورسسعم ميرا (رإصا مأ عائم تدانب عيسو ا

 3 0 الملا يدك طيفك ستتم نيت ياي ىم دب د قكلع

 و ١ موب ع هت حس هيسب ١ 7 ركع ئك (لصاإت الكرد ف اننيالف فرض ةجيرا يلع

 57 مه( كير < وجت ماؤها نفاكو 0 ا اًيحصو | ْ

 0 نم الك نم من و بوسبو هن اتيامسو ق لا نيس ا

 اسم + مسح د سوس يصح |

 < "ا لرم تم كيد عصو قركسع نس 1و | مب قيمزك نر :ئرول

 هج يل 2#

 هيداالدإك
 04 ا كااعبتء اصاب عاد اعلا تيك

210 

 ٠1 «و ورع ||
 ل ريا

 كل هجن
 || يت

7 / 



 26 2-1 هنأ
 2200 ١ 0 مر راننينلاحلا وو اى +” دوم ةزانو ططعو تسع ميز ا ْ يل تثوم ةرامم ١ ككذ تن إذا ها ظيكوح لل جالطمسالا .يمماثمو 0 | عضو ١مكيرم ناطوو نع فول ارمعد 0 كلا 00 ماعلا !كيملا تكي قب دوك ظ

 لاه)ع انتي قسم ارفع ظ امنا لاوحا :ىئدرا هْزسمو
 حاف للملا رم عخاعلا تيبملا لا هس فرعار م  يلّوالا هايد ١ ريس وعلا مار ا[ضنحا نكيؤم قالا ذونل ينل التف ىاغلا هدي امه الا عند حدحا م 6-5 ظ «تنيس والا تيما هن رول“ كيب ناو لانه دحاو' ا
 "تيل عصيع انها ثيينات برا ةلئتسم تالا يلا هكاولا لوألا يجمم وم

 || تاأماو ملمس لع لا ل !تربملا( ومب , تاامأ دال | (بكدلك ىم اوك الذ ساعسملاع ئانل تملا | اند مارس ضءعاد ىلوال ! ةلعيسملا يم كالا ةئملا ع يسم هب [كلاو كان تيه عقدي استهل صانع باها
 ل نكت اماع بلوالا ,تمتعساع مسالا 000 ١ ايو يشعل انام 0 .نااماد (يكاوت

 ع

17 1 

 ا
: 

 ا

 ا
 ٠

3 



 د5أهدمرإو ه«يىم

 ف ا 1 مث تاكلا دأب

 لظنلل ينيك بد باسم او ويتصل ابكي ظ ) |

 ب باتكلاانسيف قذعلا اهل ارانناو وم جت 35

 نود ةَكأف اياد راب يمل ماين

 يبو زك هه (يسنيا [َ اكرسلا فال جسما ةليسم |
 مكياقوب أمي الا هؤبيسملا تضعي ١ انقذو ] ]

 تلا ةصونعم اعد ةلبج تيد ركود انهم انهم

 '[صعبتج<بنطا وكول قولا اريد اورملوفعمو وئَومو 1

 ميسون ملذا لالا ١ مئداشتلا ىفونالا لكلاو ظ

 كالا 4 الل اعنمملا مسيو ةئطعلا تاصربلا دلل 0 ْ

 عصف ف تمزؤأل طمْمَح نبات امه تاك .) يوأوم

 مل اهلا يات اله.اوسورلاع ماسلا وظلال اال ظ

 تلك ف كانهرسورلاكانْه ديه الا ثال ةلمارل الد ما
 : رسل عيلاللا تملا موس مانت ١ اهواك الكلا1اًدحالا | '

 ميكاج ارا وب ةثح رو اف اهتتياسوا (ةٌةفاوموا ٍ |

 0 ماو ١و 8

 متم درا اذان س اكن اد ءك وردد زاممايجلا سنك 0
 لوألا ن يئرلوت فاننا ل وال !اهئرو يقع رمادا هس ]

 ا( قفو :ةوا ني! ادلع هيض اكلاراكد ف طيورتمم هذذحإ

 شوال ا نمو سسك و ملوي كك درك فو فنا وتلاونع

 انفو توا نيابنلا نعود :ئناقلا ةلدسسملا عيبج ف

 ل كلاب دلتءزصحام | رمجيكا يب كلى نوف دل ا كنع



 ا
 قيما ارا عسر طورصم ةنحا ك7

 او ,لَوْيد ورؤركختمود ٌواَوْنلا دنع

 ليتم ل ببر والا ةلئسلا | ١ 1 سما رعس انكم اكل صد يوعالا 3
 ير وصحات :تمواوم مهيب تناقا 3 بيزو نواوا ختبيأبملا تنال طع رج ايس
 نم ايدو (يِطم افلا ؟ ميتا كون 5 مهام تجرم فرلا جين اكلا وق كراع [ م: :ةمحومو نيت اخلا
 أهزعاَم عجاف توتئيم اء صغش ةتيروأرداف ا

 يسرتنمو يالا ع نع انتو و 32١

١ 

 - 000 ا دس

 حكيرإ ند تالاوريكت رمال جلا ف تفتر ؛انجومنس لولا 0 هقملا جر يطْرْمل 0
 الن زئنلو يينا .ماوتن الايرجم يح واو اريك
 اقدح سام تانمام وا استعمالا "واعز يناعتلاف نباجلام اتتسالاراجبعا 2 -. يش



 ام 111 اىال اححتندبو تدين نع

 مم هيما

 ] باطما ا
 تنينبانعنالا تر تتبوم هدا مَسِنأبللا

 [ عّدسو هنالك ليسو ةسمنحانم ملا بال
 11 قي زال الا بضا امهئيانكو امبلعم ال ىلا

 هاذاذ نرئسعيو جير الرد جزهس ل1 طق مكمل ثكضالا

 تنانكنا ءاحالإرعورك ع ياتالا هم مال جمسملا تدرأ
 ازلوننو اصل ىو مىدر امن نئناوع وايش املا عب

 ْ ويفبا نسكت كيو يكتب اشلا جنم الا عيجت زن
 ظ م امرمم عيبع إ3 ددحاو تال اهيصو رش زل يسسسم نضراكاك |
 ترض سل 3 دحامو مسخ ضل دال ١ ستيل !نونالا ىد
 تعج دان تي ل ينناامريعكة ركع ؟ َء[ْلَم جب الكذام ند

 مسمر مل نمل ١ تءالذ تم راس ميدرا

 مصفر عيب اءاداك ةالم يذلا نبال !نيب وة سم حرتتتتو
 _لائمد جحد جلاف ئعسأنلا مم ثعصام ىو نركاعو
 ظ تمام زجر صو ئيدومأملا "لاسم وصمود ةئولوملا
 ظ ببكرحا تاك يح كزتلا رش نلف نءنننساو عربوب ١!ىلطصو
 'عْنمس رهثعم نس ودل اذا ل املا ح3 عم نع لمن لآ

 0ع دياي رس دوو ثكوبال) سر كل
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 سف لا تمس أ حتنعالاا و دو مهسد
 م - - ”  هم4“ 6 ينو هنا يبا 4 ردو مدلك مني زصاعو يابس

 توالو ع* درا كف عن امركم عزم ان

 5 ديد 1 <ر ١ نو يف
 فدو وجو '[ّهسص ف وهم صحا طوال و عئسمل 6

 ماد هده ىو« 5 ا

: ْ 3 
 ا ل7 «.و ىه6© 0 ا 3 - هل ا تنوك بتم او الاسك اق كوول و الحلا .دلام1لاملاتسيظتبا نراشلا ةقتاكو كيال ماأنأ جمالا :3ىحلا داكن ١ -,نزاو ثوب امال حيونلا ل وال تنيملا تاكواذ جل 5 ٠.1 اذه.” يم[ ء وهو لوس جالا خيبحا يرسكت ! و د رمد مر ظعاتا تعج أ ذاذ تورك عد هن املمزىت مسكن حام 3 زم ان ءنح ا اًصي وت يقمع :ن الا نم| ءكهرتع عاب ممن ع3 هدانا لوالا ام ::!ئجكإ ملل رك عزمشم مل عم مد ةرسسوز دحأق ا || ةركتعايح:دوكم ين اناا لو معسل تق دعحاو
 2 1 ل مصعب اي ا نما جر علا اي جايماملا اع تومام ا تيرا اسم اسانرتم رييبوداول رال ا تيعل ا ةيكا رراعا لاخلا[ هام الوإ ضم ماض عش ايفل تاضإلا“ لمح

2 

- " - 



 للك >> < 2. . تك

 نو ك3 دور 2 يوك دول ايا 7

 هت

 اول تلاغدال كببج اني ه عير عر سلك جئساأنملا نق ظ

 يلف ص لرتلا همم-» 4“ ه٠, ا عرب ع

 و مة ول ا لل اهدكتم

 تيلانمنمولارمأماأن تان ف ابكا نع جنتل !هكمحا
 تقءانامالاهدمتنطن كلوماملا رغد ةلماوازحت_ؤوب
 حرعرل اوس ببع اننعل |هالود ناودلا تنرع لصوت

 هزئسافورمح | وللا اضف ملوي تادارا اهنا قت

 ادم الاد ةاّضْملاف كاجلا توت اود ايو لمحل

 رتل هنن | نيتتتمام ثولا قل ومتامل اسد قعئارمل |
 مه ع تمرح ابل نع نزنشبلا ىدعا كنف اد يح
 سلا ل اضم لد هالوف سان َسَحاف جوز نع

 بنيد عئيوم أمان تيس ندخ نم مئرطعسا
 ىك نط رمخل ]4 ل وال ١تيمل انعص عمنا ١ !ةعزاسم نإ

 تليعم موتا عاف ةاتنعا سس ا تالت مكث

 مرام هعم ل



 مسن مَن انعيذبلا لس لوا .ةالكلا مَوَدامزعجات يماني قمم تاكادان ,اجبو قف اونو مانا .|دذاخا ايزو بام اع ئماجحإصحو م دعما اكلت امم 0 فتاللا م يس نبق اهب موتنا اعل زيسنملا|ب ةئئسان ىازلكمو تلئلاتخملاللا يي كمل د(بل كات جانيت اك بل كد ل اوال تنبات مهماحإص 00 :ةزنع هجوا إ 5 و دقو ل والا هتردميرد وهام مم اكدا
 عاب + مورس جرابركرهيعلا © ك5 نب كمن )شمع جاوخ 1 |. مئم | ئمسا نمل زنلكرسم عضد رض عليا نارع ايو سادي كنك )عا
 7 و ا ؟دلايسملاف ١ ْ 00 نابع راو و املازع هبالاكت تائشسشاقأ ظ َنِإجاُم اًدهحمر مئودرالا كو الب انكلا١

| : ِِ 
 2 7 ظ ىو مانعمالا ةتتئام م ةسمخ مسح: حولت و هدو و خشم | ل هك عو جبس ماللو معيب ةصوزككد ظ 0 1 " نحادرم هنباثلا تما ممسك 0 ؛ندتسمل

 و م سب زنا تور عبو مولر اف هي ا 6
[ 

 يورد يسلم
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 تننامككلنك امهلو نس :تملاشلا مللل د ةكع جاللو
 ينتحل |نكيدرككا وا ثيم لوال الجل وعد دارلاو <لاتلا عدال احلا نينا كونو متسشحو البام ]راصد ىو كيلو ؤدالبو حس ةح الا ماللو لومي ١ حاردو شك ةسنم د أع ب :عتدابلا تئيدكو هو مسو حور )و ئاتنبام مينلملا ف4 مايه يلا والا ئجوزدلد نيتسو حسنصٍومم جامل سوا جعلرلال برص ل والا دالك ا عج ين ل نزت تيحسسم وا تشسو نيترامو تلالبع عدرال ا جمتش قتصقلاب د قمافت هيسأع نم اليس تحاو ماه جور قع نةننبلا كدحا

 8 2 يف ل اوونؤح قزرد رمت ادامه في ,زئلاو حْيبِصر اعلا

© 

 ءاو روباذع او رياك وذ اما هدر ب ع اخ وسر شعت 5-24

 ””ةيرط لس ولا وءوسب ِتارَهُم كانكاا بع وز فار كَع

 3 ؟ للا تي رو اآضصخال ( |نكم الوحتتصبل ننشثنا ىم

 سيسي يس... مختل

 أ ثدود الائو بام تّتبزكل و تئد ليو خانم والا

 كتبو [:يركو ع« ود وهم بع اارامممح |[ينص وعلا

١ 
 ند مرد امم يود دن الاوس ١ كو ركال ماضرعلاب طوال

 مالا نأكي موو تاكا زال والا اع ”يخودزلا عم يهد ينح
 ختم انضنحال ا. وخط اطعم نينباف حور نع دام

 وا

6 8 

 ل ا, تعجررعب ريك د رع تعمل سنا
+“ 

  5ظ 000 ا ماريوت ا عا هد يصدصاو ااهياماو اون اج كو زريعا# طف دالوالا كحل د َمكَذ
9 

/ 
 اني موسنتلا

 ا



 نيج اس لسع سلاا 2 هي 0

 ١" لياص | جعضيرود جون داوهو مآيسلاءاضنحإ يسب ظ
 7 ١ قؤولإا!ببضلكو هلاسملا عجرم ءكانتحا انيضدنملا عيب
 ١" || ةهؤعتتنيلا تعزف دكزنلا ةيسسع] تمم انه تنبو[ صدرك
 | | يعم تكا زئساتملا عّم سن اصح وا هما ميد يفب

 ١ ١ تابيصنلاو إد تجر ةقاتس ارد و رععت خس عدد ١
 ٠ || هضيلك ممم ؟رككىلا تلال اعوتس نكلاب تلكرتكي

 ١ 1 ىلا تكوزلا ببيطنو مسيل الد ييضد عج شح هلا
 ال اهماببضنال !ارلكأمضمالا تكرتْس هاف نينكدا ظ

 8 عك ا[ةءانك يعد انها مما ٌدارانعمك ةضضحا

 -:اترإل لع لارودنسو م كين ذاك لعاسام

 و طاننطال اوريو هل أن كمنالا 3 عيت ماي غياسوأ 1
 3 دان لاتئئزككلا م نذملاب امالي عاولا
 دوخي سل 12 زجلاو دودتكاف زكتمل سل أ ثارعم
 تنخولوو تدوار_ ك1 ينكتلائء موك راشنال ا نع
 مايمداوجو ىطرملإب لك عما مبيس | دما هطلا

 [مْم ةدهزم عشننال عيت لوا ةلملاعل جلا اطتلأ
 ٍبلالعشر اد الوكش رمال ) ]كنب نم ذوحا ع كشمملاو
 وزال ادبحالو اماالع (.) ثاوكرال الكمسشسم ماذا عدن او
 وال اذ وسلا تاججنرا 13 منعه و مجو :ةحو الد
 [ ىداوتدحانيمم اغعو مثح مالكل ان الولاع ةموولاد

 || ثراثف كن اثلاو مول !تْنك مفسر انو كييك 0

 | كا ااتقل هج دايو يفكر هع ةمكوماو
 | || وكر ينل اكتمال عيصم لتنح ةكرولا م

5 0 

8 5-0 

 رو
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 0 ع 0 الط
 ان

1 | 
 ١ ا
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 | مترز اكس ارلع ايفان يحاول دالوب) اكسال ار ها
 تكرولا نيب جكزتلا مشق ةكبوانالو وكوب عسب
 رم ر رون ]ئزكل )فال اجرسمتلا ىلع ىو
 م >0 :زإل او ةروكن لا كور فنن ثرروان ١ قدح اك
 و ءاد عوركو لضُسلا ذوو قئفللاصضاولاو اك تلا نطمبم اركذ بنل توك ملول ليدل ٌّشْنالا ببضد !اقال ا عصا نيا حمينح اك الضام
 10 وزلاوه قم مير روكذيئدذملا ئعاذ سال آن
 لاوهو قلسشبال ينلا قطيتنلا ىا ينعاد

 -<ب

 م.

 3 م

 وول ؟لثةد ا عتحاب لدددونا دملالا قص امد
 1 بعرزدال امو هيد هذ ىن ولو قدعم عم يضل وك طعما _عتحأب يدون 5 0 يش
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  3م

1 ١ 

 ا
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 ا
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 يرلوو (او جضزكو زيروكذ.كانمحال ينم ةئتعملا
 طقس تنرروكذ لاتحال ام ع دالوبال ينحف ما
 ا جوارلا فهن 3 صال ل و تصورعلا ةؤ] زاب
 مانا ؟[ذذا ذل ]مىلومل مظدونا مالا كرلدو
 فخ هرتقالاب ممم سة ىتنلل ن مالك تلماعاذ اذ

 هافندافاستني مّضلاىا حمال اءىلارمح كوكس ١
 6 خللا ننوه ارهتدم بيصااؤتلا تابرح هالو
 < الاد ةّروكتلا يسون ثيرواذا ملك صم ةتوضللا
 ماض كتل ةراكنإل ؤاتمزم اكن و اد عتحابوا الض انقنم
 دو جماد زهالاو قنعموا ار دركإبواسنتم امل كرو
 0 | َّيَسف ل) نْيَينْمْلَأ ىجرفالا اوي طخخ
 ١ ذم ءاءذم ١ هدا ماظن ماو ابك !نيمملا

 ([إآ/5هظ ل ا ا



5 

 ل ١ةيتملا تهذَمَد روض[ ليليه ثم
 أ ليسأل عالزجلاو ةكىئافرخلا أن ةدحو ىتنملا
 بيرفد فسضن هل يكل لا ب 2 نمو ىنَس تئكود الو د
 |عدحإب ثيرو داهالض ا ةغنمابب كبر ودنا يقنامركت
 م او مييْضل قّضنرْر ف ططعو
 ظ يكلامل كت ك6 ةملشلاكياا لان بهذمو ع صاع
 ا 00 ارّضاو يكف اهناكت :حاضنإق نام باد
 ' ةاككلاعروتقلب كيرباص دعا ل ارحا ةلج ينل َةْياش
 يغشنحار اهل وو تبدو توب الوكت اف عامك رو :,-لزو
 يحن لوو تيك دكا نيوكرل اء ال 1 ىتياك

 قرت ابار قنح ادت و ماو جوركا ا 0 ْ
 مسكعايساهينخ غلو لوكا مد 0202
 تخاف اسهال قنحيدامل و شعم عضل
 / اًعيهْذَس لعام يانا ل [كعب اسحبت َمكحَقآَت
 ظ - اةتزلند وطب تاو زر وكو عضد طفل . أيهش
 رز اب ىنلئمش ادع 0 :[ةالمقتعو عيضرال !مسسنلاب ليال يسملا نيكيوظتتن ماعد متكيزلا
 بسد ديئشنحلا لكى لع (يتط اذ مئماجلاومصك الاف
 كودو ل ىمداذام#:لكل نيبيصنلا] ارناف : كرولا
 مقسما بهذ ةمعرلعاماو لتصل اوا تايب لادم كوكشملا

 ظ ملعاو ةححو يئننحلا صف ضال اريد ىلع :لكسملا
 بور توب طمريال الدان قابلا نكررولا نحو غلا
 أن حالط در جوك تكلاملا صنم طعاماو اع طب الث



 نعش ع . ا ا
 نس زيىكذلا طرا امد ٌىتخدلوو و 5 نام انما ىاينتتملا كا احل هحاول تةليشب لكم كو نممطعاذ
 ا 0 : كراك نم نك رخال اريعتقندو نيك١ ظ

 4: ااهدّص ءبْضْم ١ تكلا كانتع رم تقود ' م
 رفع نلت
 ا( جير د لاير تغتب و قت قروكذلا
 6 | ةروكذ ل نب عض ةاولل و 21 ىو نسخ ا يقنصد ةريسع 4 نبفم |
 "(ىستنصمملا [ىحنو 77 ٌْ

 كككت مْئسحلا وتعامل مل عدس (قض دش مقدرا ظ
 رى نق نمبلد كاشلنلا اولد ثلكلا
 م مسا مص العلل يتسا أمل
 ةكبرولا َنلؤجنئم ثذاكددا هجم الع او تملا د
 ضال اب تيضاخلا ةكّررلا اعم نملك قنا رح

 ئىمزكر كيربنم ىتناواارك د دؤهمملا 31و سعب لنا هو ) ثاكياركذ توه و َرناصيعربب كد ا ْ
 ب ميرا يلج ترم ءاطحد مكررادت اة سررتخنلا
 ٌتفِفودو ايك طعبال < اوربت لا هحا قب دربال او حو لخال ١
 رد و يلا اًميلعإ د آتيجا نوب ضاق مييع ت احوا ميوع لامار طرحت املادالاخا
 معا |١ عما يؤل وللا و سن ونيف! | وم رهو انيهذتم اح



 | انو ءمعجحملا)يانعمو رجا مامال ! ]قمر رلامانع
 | مس تاذ عبجلا كج مئوبررتب |صرخحا تابعو
 عرج ك ا يملا ا ميكو نول الات لما ااًرساع دال

 ©اأدىيناهرد فل اما نسل ف لوما حال نمل |
 انرنع ردها حيت اذ جيبجلا تحبو 2تارحمت خد كفاثلا
 لابحال نيبجولا رحيل ع نك ثرماملا ف دعو صو
 طيَسلا ىوركو فالذؤر لم مهام !بركز خشملا ل ]5 محلا ريع
 دوور اوعتل ثرواملا عب ئؤجوملا د اا ذا هءاايضحا لاكدأ|
 لحم امملع ثتتماخلا عطصباد اناحرر تن لكي ع لف
 للم ةيغيك فك كناف قتيناروثعم نياتوع يكبسلا

 رديعلفاؤضعو ليس لام مل اجل طب نادوئعملا||
 10 را ا دتزكىع مْيْضان متكرنت َمََباِف نعل شلال ك لع
 قبس اكمزف كوكشم لا قذونو ثرافزك هاطعتت لال امظي
 | بمالؤ او تاضاحِنال ناتحاَو صاح عجور خلك يسم

 متجس:# :للكيسم ا وكت خالا توم هيتخنظو ةوعنم
 هشام عم عدو نينكئائم ارزصا :تابحر بدت عند و ل وعلا
 كِوُمْسَِجَو تمام رطسمو تاَتبب اتنم تاتلجبسملاو

 ةاواعو جرا ملكيه عوزلا حف مالاف عماد ١
 لك 1ذ :ءايح نيالا تصاخمال او جر اكءق كال“ بزعم
 خلاك هتتحاام ع جت حجس ف هحلو بنمو عرس ايهم
 اور خنحال ١و جورلا يبن مت هناك ثكض ون تود الئ د
 «تهؤووملا عج عح جوزلا عد ايسررط ن اندؤمنعللا

 ةعدرا خالل و مئدر | ممم ع دزلذ تن اكابحرطن او نمنح

 3ي / هب ع



 "دست قف او ةدطتم جت خان يتلا
 اككا نقتسعللو ثاكلارج كد ايحبمالد خالات اكد اف تاضا
 تكا طف ائيّيم تراك ةناق 'ةكالث سيرو 'ةَحاعملاطاَسص تمانيآل
 نت ايح رجلا قحاف ىو تفرد نان ,| نت وكتند جيو طم
 تلا اعزب هجم د بلال تمس :ئمادلا ذكي غالا تكنو
 كون للوكنالك طال اودبلل تب همن نونو كالا قمل
 0 مثنخن اك وكن ملامهك لع اههطصي ناد دلاو غاللت هيك
 مدان امديش. ةطلتاف ا ريداد_قصمم ينانع
 قون نا اركي اكوروُم د اكان اكأراو دؤتعمملا تاك[ ذا امنت
 دات و عيطماتنل [١ وا ختنميجب منوم تدوقم يلا اهممعرلام
 تام ات لاعيف ًارارلكم سكيبعتال ةرميممرتع داتا
 قافازبلةرعملالب د ةدما كلت: صتخنال ' امتع ومهما
 متيعي اديك اما رع وموسم ا و هان هجو 1 احلا داتيجإب
 ميز عينك ولا منن تمهسبب رون غز لدن و مدا امج ١
 اذن رثف هنداوجر بحاح ا ايكو رىدارت ف اطبع ا
 |ويانع 6 فو امو نيورسلو نياكه! 1َوْفا ا

 ايميل ادر :3و ودمر نب ومْشترهدود هعئرا جر مومسح ١
 | زكوالاو تن د تيرتس 1 اقدام تكعيو ديباج | يمد ام

 وجر يارب اعجب هعد١ مهر دم املا ع ردو هوو نعال | ظ

 رالف اسسا|ذا اك زمالسلا هركسي لبا ا تن اكدإب |
 - هس ىيعمس مام برطتسورلام تحوسد ةهزئنوا
 ىوسيبع_ الئلا اكن اب معيوعب يسال تالداو
 6 'ق و) تسسكلاف تمس اف عئالا ءااك



 | [دارتفند ءلها تيب نع جزحوا آذع نم ىذه مم اوله
 اسداو نكنح كيرو تيب لاس رسم قسد جادا يدم
 اناكهو لاتعمل حلا نق جشم خوذنل [يلع الكل ايس أ انمأ
 بعؤوا كرم يذلا لهما تابحاص ىاؤرلا :نادذلمح آل

 | طولا ةتيروا ولا ]م امص يندآ للا ضعت ول
 ةةروزوودارتفدلو َمْسْثيون اق ةيروكذ و مهر ئّو هدوحد ئف هو«

 ب ا ا ارد 5وكتتملا حوت

 ملا ت3 كلع باف رصملا لام لي لد تكامل ثابسوا
 مع 2 | مطوع نا دو خول زنكي رولا ٌنعب

 ايت لكالاو نشاط 'دمل الع عصولا ]5:5 :يشتملا
 اممصل_خاماعال جمد نيب طعبالر بدائل اضعسولو

 5 نالارطع روت موو ديييطد تاللزب مو هبلا عقد
 08 اص يلعو اسد ىلع عب كلن ردت ع راع تك 0
 ا انردع )دا !دركل طمبمالا دال اينجل اء

 بوتس رمال اد'ثكرولا ديرب طداودو مئدر!روؤب

 «<سيميتساو مهم إ١)ردوهو اكاثاو !] يوكو مهدزالا |

 ىدودنم | ملا نو يكل اكاضيد مرو س١ اصرخت
 [ميد ة/وكول ابجونخنب جفال. :نئرول )إم (ىدو نيتشما للا

2 

 - ردو ليان هذ وهو ١:رئونال ١و |بصاق 1

 احا ذجلاءيرود نم اؤمن 00 0 :؟ كولوفلاو
 ردروكد كرب عد ةوقرمال اج ام آعبو تلاآعلا ريال

 ا ١ك معز ئود ف 0 0
 ين

 مييولان عامل !تئودو -ئرالاددع يو ا ورمك)



 يدل لا زجهمتنلا تن مسد, لات للاقو اًكدنع ريتوملاوه عتيل )5 هينتعل نع 1131
 | :يكلاملا بهدم عرال اوه انصو اًمللعم

 'اطتيدوجولل تف تقزفولا اعمل تمعم ا
 نت مداد نجاتي استلام دن نكي م )جلا
 لا لاك تاكو تكررلا قفبح قفض لخال ىزفول املو» طافذ راع ةؤلا تم روغلا
 اد ا مايتم خالا طسالف [ةيشم امام الماحرتئما فلح
 لت مسم !ينعال ل ا حار و ظدجدو امال! (آلماح
 55 أملا اي ورينا آلاماحت ئكرْرَو و انما فلح

 ا منكم الك ١ يالانع قكلا كول اعتمدت عّصول ١
 مل انما دتع .و مضر يحانر دعاتماب اءال !لحيبالو
 | دورت او تئوبو 3 الا كلك الايس

 ا نبال اوطوب :يئمحل اد تعيو ىبركذ اقكوكزفالاو نون 3
 امك بوت هال اك ذود او مور_رجت مال 0
 | دا |حضت د10 حال يفكوتم دودو
 تورو كورلا تحن ةمال اذ تعبد الماح ححوز قالح

 اليراع انع عوزل عهد كمانال ال“ ادره ]ابوك ١
 1 1ةالياع يمس مال ١و الباع امرزسم ٌبالاد
 مز مالدو يركع حءبسل لعن و و نزسشسيو .ةويرا نس
 ا رهو يلح ةممد تؤ و لكزكب الثوانح
 بمالك قالا كوز ارشد ح جوملا بهدم ىننك
 تورك د النو (نِم حودر] ماراو ترثمعو اههدر) ان |



 هلك يسم عشول إلا ةَمتسح ال زيك ال اًودعَمرسع مدي ثالث |
 0 لإ ومَن صيتة ضال اذ اماك لما عاما
 سالم 01 لطم عوبإل ) وحن د سيرسلا

 سالف فالاو مالانبب سرس تغذ ونو نين الاد |
 فرو نكي امل رطمحلا متعب هو ةكراوك ةلانح ا دعو مه
 جوملا انه! د دع لتتننإ) [نهال ]كاهن ينو تاكل

 د امدداق عتصول !ى ١ 'ءيننعال نيكل اذا دنع ظ

 تال امدملاو يخل ثارسم ىف عيشي لا طياسملاع
 كات ماو! ناسا انعم طعم

 1-0 ل : هنءاريمج ع 3 : 1

: / ّّ 
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 0 ضنا 00

 | نمل ارا انمرل [ ضنك ءاطصا ةكالك ثدمال طوع
 | |فحرولاايعتجاولا كيرلا و.كيرالز يضع | |

 أره تايزم [ق زن عسر رهتسولد ]يضمن ء؟برارلاو
 هاليصتقن درا يبس نيرزن يح 10 ينك الذ راو

 ىسبمل ندوه املا ققن يرعاك ولان العلا حدالتخال
 ظ ١ غ1 ا تروملا تودين قمع عقاكلا طكلا اكيراف كير ود

 |[ مبوتمنءملا نةككذد اركحتن !ًومالان هو الاداب دهوتت
 : م تمم الاوان انف متن اكاماتجاتنوب وانما مكيكذلا

 ْمَياْنِع إصئفنا كتل !تونبحلا 51-3 دو امون تتاوهالاب

 ظ ”مدتند اهرع يا ا هعازؤلع

 1 | توهرد تح كيراولا' ةايمئمع . وكل ارادخإم اي ىف

 تروم ا

 ع بيس سستم

0 

8 

/ 

1 



 و 0
 ىلو تزولادنع هدودوْر لطي كنف :*:5<ل ةرفسسم ةايصايبح|

 1 ا سبح ب جا -ئلعوإ ةتطن ٍ ظ

 أهواامشيوا لإهرابم كدغيراؤنم/ تر ناو لزق ةركذامإ|
 يبطءلاكات امنا تود ؤ حر ١. لمضالا :2 وهو

 امتلإغد رددلاهيإ !مقعلاو حامل رشف مدعا كجم

 ظ اصدار اوهو ندا عقل ا محو لعند اسئل! )حاد

 اب 0 زوم ءلمتلالادلا توكسم تصب محار

 كالو دنيا ميال الا غو :ئطاذسا اهم

 رضنم قئام هب مكمل امم ه»:يطرنلاا ٠
 لااا سك نشب عملا وانما طبل! طاوخأ .

 5 و اياد با ا اآاملاف فعوايلابلا

 ررتس مدرعو فراعغيد تع ئمر اكد افرع ش لاو

 ىا يقتءو يطع هوجام يمنح ل ,ىلاارلا

 "وج حاسمل من فيليزئلال الن انو لأ كنواحرما

 لأ فكبرحاو ِلْرت ماكر صحو اناكرحو [ثوعجوتملا |

 ركرالا ننال انلابف ينا موتتلارص كيدحلاةابعم

 |[. ءحاسهو ئثدحا نمر يبرملا بريحاف مهارجدت | ١

 ىسستل ىكنلاركتملا تدداحلاو مال اك بردا اتريد وأ 00

 لآ ملم وىنّيَسا خانسل غ4 ةئوومال ٌى دانه 01

 ا ا انانلا ةمدامجا)ذكمو عربر وكرم ا وعلا ني

 دراما طبع تل امجد كل كام !ءلاو اجلا رمد فراك
 موو ئينارآنلاارن١ حمو جلمملا الا

 ف



 ب تعدل ل01 0

 فكبررخ:3 ةيائيلااق دم جلاد انك آملا والا ظ
 لاق زد ا ةرحادرسد مم و كب 12ه َجَعلا
 ٌميقرحل ام راو عيل! هزعيب 9 ارردارججر يرتميزلا
 تا الا رتل او تنال ةداب ين 5 يوسنم انيلكرانلا

 يتينا ]مم ئرمل ا انل ار كورلا )انه اقم ايلاف ل اجد '
 نكن هنن 0 انرانلاة د دراما امبتن اكد
 طنمابرككاذ تار نم ةئاَم دامك اان
 :معو) ارسسايقد ظل انمف ركود 13 ما م 24 0

 ظ 0 0 5-06
 .. هك يرو درا 3200 ونام منا : وا زسعمالوأ قمعد

 ”) اع "مانزل ا قيهانناو مهرها يد هزت نم
 لسلام رستملاتنغعرو تجرح ذا محور :ةئهت
 ' |اماواممم ماعم قعلاذا امذ اعاجارحا تم باسم هابيونالذ هلا
 8 الطهو كم تبات بديزرشخ د اس 0

 ١ ل ووو كيتا أي [|ركذد مي و

 لب انحلادنعاة عم مما كرمال ا 2 هرط دود ريارعا
 مالوم -ةئوهزام تيماكر رويعرا اد اه عادا 5 ملام
 يدر ويك ىلع اجانب انين عنو ا بد | مَسِعب الد

 ١3 ذأ ١ نوكسم بكيس ك تيراوم ازا 32يكو جرحا كوحد
 ١ تبطل او «ديس يذلالامص اللاءدإلاو او لوالا بحنلاك

 وبلا اعآذا ايد نكذل اف الخلا وكردجو معد عن يذلا يلا 07/



 تكس

 «ركتااطاننا تلرباف نموت ايه هلكت 4

 لل عع >ج جب

 00 ردا ةبروت ل تحف قداسلا_  علج
 55 نياك هوحف ذ 4 هرود فوملاوكا ىو بالا

 رات لوم ارد كدالا يفي إ نا عراعال ل منيب زب ارمالولا
 قشلابامإذاليجلادسام ! اياومم تال)د خئلاعمل تا اوصلاوعا ||
 ظ بسلا إذا ءاوَم باوصلل قذون دوس و موو ل خم التفإف |

 فول كرر اونا ارضا يون معانا دمحم ثطعيطخم نع
 اننا فيي ضاتملا نا غمامرمال اه سن انيمي طال انه نر

 هير ععم لات سم تب ادا ز معو ايم انيوم هاد
 مهاجر ملام يياالل احا سمبل الوحام تيتلاملا هت اطم

 وس مهدوبإلب (ْيح :ضولظسملا هذصتيف هور وب ةبإدابااميلع مدع انام

 ْ امتاوتنبا ًاكاعرلاور للعرس اف مس!لو ]ومصر ىلع مالسا ا ةالسصلاو

 ظ ايكون مانا ماعلا , ياا الع منجل! انف اًبزيب ان لوم ان كلب
 تهل ايو اعلا اقرلا لكي ماريعادج

 ١ نيك )إو عمشلاب بجاد تمل اركطبو ةئللاكركشلاوع
 لن اناا الاوت اقسل ايات نا رخ اصركو (دهص
 ادا تخيم عير ب موايعل امد وب د لل و عجيملاك امصللاو

 :, ان مارلا رن اعام رح ى ارو اوبج صرئمل !لاًسسللات
 ممتن ىا شنو عوبارهو هبن د ع نود زل ام (ىلع هناففلإاب

 فصلا ب نيكدلانم متم كد أتم ١ ام |

 آثىنتهد رهو تين عر

 يتم يطسلاييلافم تلاع ا
 : ام مهسال اه:ريد 2, ل امه رسل نلحلا 8



 معمر أبدالا صفا مدس ليض خو ]فو ١ذ ٌراص ا

 2 أضنمل اذ ترسل امري لا جاؤنال جباجلاو داوجلاوعد يبا
 ا 3 اهلاقاخلا مان الارباح ميا عرس اصر جم جيمصلالا
 دبابلا ف سامع يكالاني الام ةرىدىجال يذلاوكا
 اهيبنال |صاوه بم املا مكر بل عمدا ينلا [مساإف
 0 افن_مسعلا راو كبف نال فلس يذلا بقتعلاب
 ةردعامل ىو انإا بباعص ا ىكا بو ذ تارننالا جملا
 ا وجو مدلك ءارموهو ةبتنم عج تف اتناك
 "اضع نإ تائالا مبسح#و هيويمل يصد ملاشم ||

 رازادإلا العر ايلعال ا ولْسل امص يح ا تن قع و ددشب
 || عيم تير دادس عج د امس ١ يسلك س لص نمل اري اك
 هو اسن عجلت ميسو ماع ثركر "ةداسس مففلا داس ملوش
 ادب ماقتفاس راسل ف لم اهلل وهد عام جحد هللا
 اميري د ادن رب عجرارالا لافمالا مركب تس اع ع لجلا
 الاقو”ت ايو +”سانائارب املا طق هارت اسكلاب انالذ
 هررب ميحد رابوو رغب بدل الغي عادلا فركالا
 5 اسللم داهزل]و ايلوالا,ض كامرا و هارب ابل |
 جي ,ئبلر هسارعت ققوملا مالك بات خر امرغااغصو ين
 ال والان املأ ناوي العإل كن ماع كح ١

 ' || ةكزرلاناكاذا ده ءلنانملو حيفا رسوم والخ ا والا ]معفلا لوضمر نيو ماصرالا ءكمذد دال ا"

 باعصا 55

1 
, 

1 1 

0 || 

 "> اارعك يدراملا طس ةمالملا لاق اللا َجْمب
 ا 0 ضيئئب وهو اه هرسكزركو عهفال الع بدا

 ظ



١ 

 ا [| 7

 ١ دعم سمكس دكوخا لدتا هيعمل معتم »1

5" 8 

 نفسو ]ع درب ىم حزاكو| :تكصعل الرد يم رلكسلا 2

 ١ سب اب وسدد

 0 امس ثاك اًميلع دربال تاك نيصئرلا عام
 وِكوز يهنأ قو يحد ناضل اكوا ماو ِْإ ا

 انلإف عصعزلا توفدبم لشمانل اماولدالانثرلاف (كيالا
 توفل اذا اهي دس ال١««ونل

 رص انلات لاني فونسال هد اذ تلعما يلع ريل نم
 اًنريعاماوال ماركت ئااوس لاملات نبل لا ريد

 ةيفلاد يكل ال بصتكبم دملالصاف جئت[ لئن اع
 رد اًوهتو م ممحت اهلا تب طاتملا بْن ايذلا آّّمصم س

 5 حس

 همز نع دام تمبتسيترل اهتموا

 "اقلط الاف ان يلدا عيدروس 97
 ”تاةهزو كف اهرال طكفذل تبيع ورلامحا لطرف

 1 فشلا عاكالا هيو ةودرلا تاو دما مئاملانائاملاتجيرما

 "ةفيرولاابضنا د3 هد انوهو لومل ارمصوحو درلاو ِك اكل

 وم اذاف يموزلاياع ديبالزل اًممزمو (امتلالس تائتشرو
 م ضي ميلع دس نم ن اكتم ات تجسعو لامع اكانه ني

 حرم ناكذام ادد واضرم اال ادلو وا مامادعاو

 تيما ع امحو) | م!ةالوأل بع و أئمص مسلم درب

 لبا نمو رمل اككت نلبي صا نم م وزد توججركاو
 : ردحسم لمص اىم بق ابل نعراظنل اولا

1 



 حو زل دعا يدرس سل ىلا دراأزد اسما ماب تابت ولا
 كبه ايار مييهشمل جائت كدا شو ةتنس نم :ئظتفؤم انإك
 ومر ازغم يجو ل !نصزو جاو ص رتعر د رل د ظ بي عوز ارعا
 دب مل بهواك فا أملا مع :واو :مشائوا|ئّميراوا تش اسدعاو

 0 أرحادةقننصوا اذ اًمتعيرلع درء نم اك نابل |
 ١ || هديب النام يخف رلاصرو عام ِدرل) لكس مام
 0 مط |ناف نابل نليسسم راه نصرع اذ تصب يلع
 ا نيو جن عنف ميلعدرل كابلكرس تيرووسنب هاد ظ ًابيدلود ( وجور درلا د ويعم 11
 ١ جائت رفو دولا لس زصاونت غلب اخ انبب اهمال توكيالذنال |
 كي وفن اذا انها تبعوزلا دعا ويف نال ادرل ا ملسسم | ٠

 ظ يبات الم! تيمدرلا صاب  اكاوسمورل الي امسم لوصاف |
 . ياالوو مازالت م١ او جونكت اع ركن انئءال وص
 7 دج ضو ايدل 3 ماك عدكم ماد تعبكب جيراث |

 دو هك تتت ضع مس عسا ساسع جلس شع سقت سس171: 33

 1 |“ يجوب د الل كاكا نال تنهاق ةنششو 31
 ْ جو نب ون ثنن و كار و 'حجومرك وعل ر از ابا دس و
 3 000 أ عا 1 0 ا 1 '

 : ( هدمد نءرمع ببزعزمكمهرو ةءاحرال اىوذ ٠
 رنسبرام لا توعجري امرتك د اممهد (مه/ايفع عجب انم
 | مدا واكل اى لوخشي دلو آل ا تانشما
 مص يلام ملل سناك ١ اولزن تان مالا تاب
 : قيال يسم كل اننا لواع ناو كوظد|سلا تاريخ افدابعهلا ١
 56 كداومذ د ةوعاللا اهو ةودال | تانك تاؤهال ادالوار ف5 تيللا



 ىضلا 2 :ئارعو كيلادار إل يمر نم حيارلا طازت هناك اوم

 [تملطم يلو ام املس ماهنالا تنم تاببو امئاطم َتاَعلاَم ماللا

 فالئالؤ كد تلعاذااوإزت هاك دالواد امرعاننثناوأ

 :ناهحالوه م دء ران عن اهرالاهكوذ يرو: مرتع

 5 سس كر نقد (لتجالاودع الخلا اراض اتياولاملا ظ
 لهابم ذماعما ت اضم انبوب مو ابي عب هانم
 هبهزمرهو ينم اكلارنع عمال ارسال وهو يزل
 اضن | ميل بنم هلزشم ممزك لزب زارا صم هلي اش ا
 0 يمر حو اللون تنال انما“

  تاواتلطم و كيراق يلاهصاتقبسن اف جالا ولع بالا

 1 كيلا تاكر زم كيراول امل اوبسلاو اووتسا

 ]3 يا 4 د ةمجورللاقضنرْف هي

 اني ع رص رحاب ناصاامصض هيرب نمل ممل بي

 ا ادلودالواالا مولدجو هن 0

 رم انيك ناكر ير وكو
 رطل مي امم ؟تانافاريوكذ )و الزاوؤئضو تنام

 ناد مال الام مل احلا الار نس يبكنمال ١ ظخ)تم

 . اجو م الا تلمس كتم ايل ما عم نرعئننال ! ظمجو ثم ركؤ ملا آ
 تس ادعت يوت اما اتئئوها اونا
 ةراصحاو تاس ال م اهركّدلا تاكا ذا ظها امين !نيمدزننملا

 لكهرككرضنمال نو ةاوسلاب مي مشعل اف ةدحاو 00

 تسب سوهو هبا تلاصإابم مم كاملا ب 1
 1 هدانبإ عصإنم كلقلاف يوملا ع



 )و تايصمل اك هج مدزفال ان ءيزفال اثنعؤم
 سكااكلإ دعبد اكلاع اعلا فعلوال اتيشتلاامتعتمن ٍِ
 . |لوملا نم سدح م 0 يي لل نيدحاف مئنالذ عورمل نم ةيجعئا مادا جيابل ال هل

 ١ تاصمل (رنغرحاو قيص نرككانو المكلا تاك سل | تياء لن اه دندلاكلا فتصل ادم فلسيولول ا( دقت ثتوالا العن ف1 كل1ىقلسصلا [/ردفس م جادروما 2 رفا ا نعد . كرب سر مامعال ريت ايمو مدلل مامتالاوأ “ب اجلا ل ارغالل يئنالم الؤص تددعا مادام (الن 8 ةوسع 0 ءاوعإل !تناجو , تراؤعإل ادالواليك ال :
 00 اند فوك دمج ءوط]مصنقبك0 ينفع ريمنرال ا / '

 نر | تمد ىف كسلا و باو ثنإ تبر تيب تتراولل مقبسل زاب اها ملا ماس ما مطب تساؤل قبل اوال امل ' ىزيد كنب يافع ئبانننمب تلين يزن ال هلبه د ميلع 1 ١ لسمالا بنيزتلا حدا انكاف مدا رط ت
 اكالكرا هيرينعالا نجر قصلم لوزان ئاكاوُشم عكرطا 0
 تكا مال تا تنين ٌتنيد و نما < ونا لب امحلا ع نع اقاممنأو انرشع
 : ربونالاه) ثنبد يل دانحلار تعم انوتعان منازع
 هش انديؤسال ريس نَمَعْلو نا :تلاكداو واللا ل نإ تايب بال خا تيسر ٍْ
 | سيد هاذ ليسا علانمان الامل اند نيه غم 0 اوحا رتل
 ! ح راو هل و كل دي اس انذا|ءئاوزنئمم تنال اح 27 صول اطلغسسف فا ايلا

 ا

 3 | او مهاطظل



 ١ تيفزتسلا وح اك ب هس مد سس

 ًائالئاكلكلا الاس دل انحلام_؟اننل ري نكت دال اذاكد "70 07
 ُتم,لاخلاد لاخلا يايل اق ةلماتجادي مدبب دعم جل 0

 رلاخاثلانل الم ليان ار معم اًبريعكدك ثيونالا|
 تالف تال ان اكتسب أملا تايرتئم ثائشالث بالا نمأ

 اهدحمو عيدكم تنبل كالا تن اًيزئَْمَم ماغا ثانب
 مدل ثنب 4 نينئلملا الجم حسك راتفإ ارسل

 ناكر فابلاَف دشنلا نورا تداو:نيتشب هتيم
 يول هتك امغ هتدالايو نارام هشدال اغتمالي
 0 د اال د ناجم جدع حمال اذن
 | تاكلا ماسهلا) اميدزو هب انكر تعام تشل ا

 وه,يبسنف 1و ةلا)صملا تالصن يدذ لولا
 ٌدبدوا مر اند قير تعَكنل اناعذ
 نكات ا هيل عفن: عوز < تبول منفد اهمل ١قوممساو)

 ميو نئعاو باح اذل امياع هربت نعي كام ب ئيذلاوا

 !لةنكد مملع ئتملد نزف ككمو قلم هيركلم نم
 تاعارييد نكتشالل :د اه صقتنملا ْمْمِسَمَعِلَو
 الو عابيبال ىسل أك الزل او ئالتنتخإل ! عوصدف عيب ل

 رع و يلم !تكرباكو هن ترون ئكو كيرودالو

 قسعلعو يقنع لغو هدانصاو هدالم [اعتبيبب يناالاو)
 سمه الادااهدحا تيط طب قيتعلا ينولع تدب اناو وسع ظ

 -تيننعمل هؤالود قنعيد اممر عد اان اذ رتل اك قرل ١
 ظ دال املاةتئيبْلك اند : أف ورون نم متكيصعو



 |. ل العلا تنمخ ن عقاكلا طعما دلمقل 'ئتتحا
 .ةيملا اييإ فنالع يل ابتسام يدلل سالك اومل الولا بلع كركم لهل ا ةرح مالاعتغتنع هبال ١ لوك دافصو مسك اماو جسملايلع زضلارجرالا بيكنال د ائهو

 را  الوالف ىلكف فرموسم ىف "رو رددإ ةنوكدوملا مانال | ١م وال اجمل ارسسام
 تمص خول قالك عار طبل هال ا ل آذلاك اور حو اوس قبس اك ملوصاد ياسو م ماو ميببا قسعت
 كين ع ورياوا تن انفشش ع هاج ان !هفال ارح تاكاذا اماف
 ظ و. :ءىم الام انعيضر هبال تاكد همس لوم هئالوذ
 1“ «رّرو رول فير هبال اف تام نافأ رن مملالعل اف (ٌ

 نمالول اًدنعاملولا ة احبت عزالا ىننعا لاو مالا ناعم
 روللئننعوايْنْدَر بال) تئامرفو بالا لوم كلا مال جلس
 . |ةيقثالاق رجلا يتعب رطل علا مالي زوما سرج ١
 كالدإو بالا ولادك ون سنع الذ دعب هبالا || كتعا تامرتعت اممم | تانجو تبملا كومملا هزرتع يقع
 ىف روما نع هيل بال ١ تن اون انص يفجر بال
 هرالوعوا غئانءاىعما 2 (عمرجلا وسم لا هرارتعا
 اكوا اً مصادر اله اوهد فاشل طصقلا عا هيدا رفا رارجال] لق رارتالاب و كوجللا عطخ 2
 أ” !ىررامإلو يعل ١ث ام ادام دوصخمل انهو
 نيو ىحلص مل ننال نان موتهم مل ا حاكال5 بسس

 :جرصلا ف ايح نعلم اذكب /نان يعمل فابلاذ فرس



 ةتبصع ندبات تان تعدو ذال رعبا عمالو ْ

 ةيمرو قيسملاخ اًمولع نس نع زءا "و جدر! نعزهاو |

 سئل: الرسمتملاب قتعملا كابصع ٌبزرْفائبتنملا ثدرو أ

 قاوم تاممصعلت هرزع مل ثا نمل ا ىتعمت هسلإب
 ٌركشم ندعلا فئعم قثعزم درع [تاط_ككناكقننعلل

 كثنمل | ةتاّبسص عنف ل شدوس الو انكم و زممصعل
 وم ادمكع + هيصعلت و731[ هدحو ا ميبا قئعملالا
 بجرم( رم لما تكون ذاك ئننع ض3 مَع 9 ---

 | ىلع توجع تكد تام ىاعبع تنفك 11 توا اا

 1 زم صمد كيبل ننال طير لاو ظن كد ملا اص دل رع
 نيلادب خيم ا كدت و يو ا

 رمح عن ان رن ثثإ نر عماونل لوكس جرت ف مهدامعر ييدراكا
 ا ا الكلك اطاف أي يصاعم
 و ها خص عار يرسم ام انش صدا ميت طبات
 كبش تركتك ةرهاول امد اح قتلا نيك ماا
 5 0 ٍض 2 ئئميل ائيراك
 دزئ ال دما اني, ل يراسسم كد ,تاتعل ا :زؤصصد
 لماتش : ا اداود 'ةاما
 كرمال ينتعو هداععلو هدالواىلعو الولأ اهونْسَع
 5 او (ببو ءناجصمل طا ككديلاةل اكبألا تع
 ١ نيل حنس سا سارعت كح تمام نينب نع كن 'ءامو اربع
 , ثياب الود ىتعملا تبا روس نب امك هع روتسهم نبا نحو

 | حب نع جرها تاق ندنب ولأ ادع ئذعملا ثاوت نمر



 تم اوال اقادبع [ه لس قنعنوت اههنو ةيوسااب اد ادكعا
 رو اهلا ثالذ ارغب قيبلعلا ننام ىرداكر طسمم نسبا نع ||

 520 و سم ثم عدلا هما
 فحم اهلل نمالا طه اولو كسلا الل ةنارمم تداس
 لذ اسنملا هنو ابليبب كارل افالم قيتعلا تام«
 ناعرم كتو الوب ثكينالدلان نلعاضبا جرحت
 فتم قتسملا ةنيصع الولاب لويس تسلا | جلخ
 صاناو ئتعك (اًخادن ارمطال انك بسلا ةببحع بيبي
 امان ةاما ترش اول -حجخ اعل ١ هبجيلع تامر
 نجد كتمع تاموادبع. هدا ةفنعا مايلع فنعم

 نا غلو دمل قلمنول | كارو بسنل اة جك صع قتعلل و |
 ' ميدل ايس ع نعر دحين قئنمملا معتلعم انهال
 ظ بتم ا رثعماو ةءاقير ازد اطنه الم هده

 - م اضننلا :لكيمسم يتبل روسو أشمل :لديسم شن
 عقنعا مامبلع نعت اهه [[[غسماو نبا عنك شاول ام
 ثور دلو رع يع اممرع تالا هموهر ود قيثتعلا تامر اربع

 انيق طلغو بيسلاب ةئتعل ا سيمصعم نال ثيرلادل ود
 ' لولا ىو اُمَبَيِب تينعلا كيرا اولانعد همام كب (هبرا
 ٠ يصل 1 بنيت ا عرئر و اًميززاكا تبرك د ةرعشك فى ح ايس

 2 دوصضنئملا ءركلاىضوتالرنلا مسح ف كمل 15

 عوامل ءليسوو موتفداسو ىمبارلا لغم ثداذلاب
 رريكل صام لا بسام ا دامعا اّيدرالا لع خمس

 رهج_ربفت# ورح م حسم لت 7

 ' أهم اسما تكرق ةنركدمروصو تالوموجلا حازسا كك |

 20 ١



 دىلا لثسملا جد نم ابراو_كلان ريش نا كلذو
 00 ل عا :سنتك لكما
 هثنم اًراغعل اء نئنم نككم الام "نلكزنلا ءلوكت ةرانف
 ٌكلذره نصح د وكت ةتيسنملا كلت /روبح ثداناوسلاو
 ههل ةراْو ٍطيرازملاب امعيئملاعب د ةرانناب ثيوروملا
 «تورع ةاهارموللوال اوريخونو وتم لا وسلك انّع
 نسرسلا مالل الثم لغتب ل اك! ميعسب عئتولو دلبلا
 امه ركزملا توكن ةَر راتو كوا تاكل طبرارم مقبلا

 اوا ثزول 5 لسماعب اموارتف ملاك منسم نكب

 زمشنوير اوا ةئمشنو نكي ال ام مهد و ا تأ تكيوا ددفلاعا
 ممر دم طيرازئلاب كتبا امرا فلا كاع

 ةروه فالكم لب اذنك 0 مول راوصو طارؤلا ظ
 مد نو مسح ف معمل الاف عيمتتلل هلك اب كربلا تمكنا اهلك روصلا
 4 دا او تكروزكزمل جاتمنال مضاف

 ثم:لئسملا لاند كه شع بعير ]وا الشمر
 ميو موزلل توورتسشو رعب درا ايلا
 جوز تالاوفتعبر ا مالو مجبر ا مالدو اراب رمكعاشش اى ادثبعل اثم اطار لسكسع

 |ءممم ىلكفاسم :لوفلاوطاوهلا | اول 1ث اك ناو هر ان داةجدر وادم نم ططسرازف

 ريرارتناللزارخ حاصصتلا مسن محوا ةكزنلا مّيستت ىنفد :طيسخاوعول ةيواسم ريع

 تيللوربلاتدرتإلنوادرعلا 0“ 7 | لك يصد زن انا قمتم اع صو لى ال ١ محول ارككاأب
 موفعاملا | و سس هدو طارشخلا جدحتوا ةكرشلاز جصقنلا نحكبراو
 اجو ةلهابل اشف ك كبر اول ]مكس ام :رعوطتنلا فكلما
 آراتع كوسا هش اكوتأ فالوا رقتوكم قى كنار ماو عوز



 تف 'انالث جورلل بماك (ىفن 10- انمي 0 | كوغو نس :لكسمل إل َمّئاف اّناند ثيرشعُو ةكييراما
 | ليسوع ران نمل ددعوا طارملا عجرم «*تئلعاو :ئد
 حورزتلل مس جرتع 0 وس كام

 كرنك تخالل وسر اند :ئششو ان املا دق طدرارف قصد :
 لا نوئعلاد «ئدرالا ثق ن نينعا مالل هبو)
 هتيم اثيلا ينع كوعنرات رسام صو
 0 ال د 2ووماو ائلسوأر انهحل هلق طيرإ زف متنسلا
 ظ لمس نكتمال ايد يس اذ هند (.يعاوص»و مصومال ٍ ١
 ٠٠ [ر لام ثاتو ملا حملا س زئص هلع ب شن نا اند |
 زا بسس لولا نال اين ةةيسن اك طزرتتل ١ حطوا
 ا قياوتمسدي عير اشنلا لا ثالث صو رئيصمع
 ه لكذو ْح و نيركعلا3 ةةيجيزالا عبر مث انكدأ
 تلف كئرك كركي ةناورسن اندوا طشد إو مهدتنن
 جوع بستناو رثزك تحالل و 0 كابول
 يلو ةكيدرالا عير أملك اهير نكن عبس امل اءلان يشع
 هخرسلا جد أمل تلف تنس تن ارو طدر اك واثر اند رئلسس

 ماه يلمف ة دابر عب حمال ا كبْعَك ١ مج
 15 ناوعل ا جتل اد كك م ريش نتنارتؤم بنيزنلا ع ظ
 مايل! ]باسلان ساارلا ىانكا
 نيب 00 ةرثك مو
 ةيردكلاد ةكئملاو ءذهابملاف تلاكئيمض لاو اضبأ
 :كيريبل او يواؤلاد «يرغلاماع اه يوصل ئراسلاو |

 .زيخجل ا



 افرع اًماهَعل 7 تاجا هس سا ال
 دل زيزيعشلد و يدر قطو مير شنعلاو خامل يس
 رص لالا اهم هاضملا لكيمك طعام

 دمنا
 اهاكعهالغاو 7 تاشنبو از كمة
 ناهد تحال شر انس 7 تل "كرنك اك هبال أو

 ام ارجو ويب اكرلإبا ابو هيكاشلإب و َعيرماعل ايتو رحاو
 اثرمال حئراوحا عيراق تع او تح تاحوُر ثالُذ ىع و تادبلا |

 هدي خ1 ةفوو شع عا لصا بالوا فايوبال تاوعا 0

 دنعاهمو ةأبامملاا ف اهركذاسيو تنافرلااميشسعا |
 | د وكلاد امبكمو ةيكلاد اعد «حلك املس بكل اك |[

 ةومحام (0ل هو ودار ىحو ماك ؟+ر زيكا دانا تسع ظ

 ورود يف ابل ]و زئيكل اكارتع عم ةوحالب وس الك مال
 م /اللو اجا مق حيدر خايب الام عورلا أ

 تفابلاهيالل ةزحالد د طال امال شرعلا ا
 هنمص مو يكلاملا هو فانغن ! الل ةوحالال نسال

 2 ىاتريعانو [خلاَو افثسا ة وها بذلل ةزعالال دب ءداكاذ|

 قى ريع !كورتس درت ريكل بق كح اك
 ميدل دل ادي ةوحكلد وكم الراو مالاك جوزلا صرف :

 «عىم توا مام جوزيه ”ةيوط نع بوعو يكل ويم
 5 ساكسال ١ ف يكل اك اهنعل# تب ا
 ل ١ :تصعللَو ةئس يل حن سم 0 نبل نع نك اهمرازئال فد نسم

 5 اوت زبر هسة اهدحاؤانزمإ|



 27006 اا تا

 [نيبمير او نينشا غلب ةئزسلايِ زى ءهزغم عهتالث دعاو
 (جيزملا تبلل ركع امجمر ا كلدو هلو ع ودعا عورلل
 تّئعل امام مد تنال يس ف ىىحاك دع و "مممس

 مام اىاَم صل ب تيرا كلنا عافت كتل
 تامململا نتاوي ص لارثكادّمو هي أنا فس امجد سمرا ||.

 فتيانلا !عاماو نيااكياوبال مح الَو امل د انيالم |
 ءام ب ايصدز !ئلالذو تّمسسلا هب انش مم يق سمه اذكلا

 العر كلذ نف بتساارباشتنم فدو ال الصف ميمو ل صنفلا
 ومب انمدعالاءا [ّةهعلك جرن تالت اننر وصال ع ا ةببلت
 اان امي كت الحر رمالزعالام امينبا نم كفاشلا

 "”ءالا تنبد تيطبجر تسرك يبا اا دير وصدالا ا ظ
 | يتيزن فد لحالال اه :ربنبسالا نم كذ نا امم لكل دلويلد
 | روصو اا ادا زر وصي ااب ىع اء سنهم امنع عوبجلا |

 اءكواهرلفا و سلملاوارممب اهم جبر كحاب جود مسا
 . لف كا 5
 مج ليركر وسلا ل اود د يىكئاصل اخف ىحل رل اسمن نماد ف

 سف اخ نب [١ بلك تالعيربكد] ومما عطل وا ف ُدعن١
 لكل دل زد زهالا تنعانيلبهير ىملك تبي نا شير حال ١
 أثيسار اصم ا تلانعو تيطحرب كتل !تاكؤلماثب ا اع
 همهم ك عون العر تئروص | بح وز باو اتيجوزو
 داو قسسولوبا امبلاس لال أشملا اعرق د رخال ا م١
 ماع ا ككس اممامافمدلا مص ويس لا سف اسما
 3 '”يهوزاغلالا اف ف ه9 . 8 اغا
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1 1 . 

 لاخلا تئثرؤم مد اا مل احرك ذ نعد ظن حجزتخ دايت
 | اكضهرروصو تيملازحا نإذ الا ثوكت ئاوه مل ا تود 1

 يلاوناف ناار كد لوف أمانا جدتك "هاما عش نأ
 كفل! مذيل نبا تئاصولاو بدال !تءا ل انعتببال "ثق ثبال انعا
 ناللاماك معد رشما ناوهيدلا لاه تلح زئماشبا منعت
 الادب يشن اهاود كتان ل حر كرد ىدذ مك تود مييها
 إو نو ثررد 1 ]3 راو نا يح حام اولكتنال تك لانف

 ”درورص اطلامئرولاو خرتالا ةيحون يب بحلاف تكيرو نا
 دي كرو ركن كيلو نا تالانقودو تمن و ثداوناف وذ
 هدبمملا كلإ تيد يلو كيرا 3 ثيزن ل ياا تبدل كاك

 هتك ل م1 يس هنن كاينص# هاد نيام :ةط#
 | وت مروص ريكلت ثارزحام ل املا تكلئاتما ناهد
 رينبو )وك( مومو عا اهب ا بنا حاكم ف نبا تنسب تاوب |١
 انبدو مايوه جود :ركتنم اه الوم يهصنإال اماكرو
 رم ادحأو اُثسا ةوعادميرا نشررو م ]ما 13 مق مص
 1 موك اريدعأت لكلام [ملاون!افضد اهلل صفقدداو

 4 و ١ ةفدعتساو عدو غباش ل فال انفئسا ةوحارجمر ١
 5 7 || مير اصا زوالا تن اَانَف دحام رعرد جيارفلو تعاقن
 ظ 1 | اكو اك ةكاكللر ضد ناصرد الكود تامر دونم

 ااصاز ةيماك كن اند تتامؤ كددث عبارللف ةسع | ٠
 كلئلدر اممو وخال يادلاٌو :يبراامل راضد تاحردمسه (

 اجدد اباّصاف الئئاكنع كلاثلا َتاَمعب رتل عبط مناد
 ايت تاماؤفرتعل ؟باهلَراَضم نعال تف لاك ئهتتاملراصت

 دق 11 يافا تافلكزو ني دجكالا كوكو »هاد هللا اديب

 سس ياس ب سلا آرب يبي تربل هس مسوس
 هب 1 3 اع
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 ماكلالسب ايو لاما تشامل ميسم الول إب ايثابلا|

 ا

 ظ 1 0 2

 تالذن ايملخا ف  تكذيملا ترشناك ةناكدلاب تتنعلو
 1 يستشتسم , 5 (ضنو (ياجرا |مصتشنئد املا

 وب | كلمن د « ةدهن نمل ىيوال وب :ثراود

 ١ ! ركحتلا آخ ارضي كندر ءتضيلا لا ةئتنمنم امل كاك

 « هزم ءءارولا3 آبرةئام اذا .مارس]هل) اهو تمر ءاحامو

 00 جامرا صبرا ةمج و لن ةاها شكل د نمو

 [|وحح 000 مك
 :ناقنلاإط عدم ام رعد طحاو مي ظ انملعاف دبعا
 فىلئو ماكل اب عير ادحاتو ب ةاهحاالدافو

 اعحصمدر ارثب هوز ٠تايبانلا لعربص ثاذامو
 ه«دسصعمج ىذل نلسس#كل كرمالك أه تغنت
 ملقم تدكرالاو هارت ريم انما تلظامو

 بتكنينإ وكري انا لاتعد تق زعبل لاو دعب ىو دو

 هقتبطو سال فوياازه١ جيمملاف كاش و هكاوب أذ كارحام

 | هاهم مماو نيرا رع هاوداق صال نصرا زم ا|هاوحاك

 ا|هعازئئالثو ماو مال ؤوحاإ ذك لب لصإ دمار يعزل

 قو كاتنعا“ و كاتس كىكتاحو نيكس م الم ولز

 رالرثنح او نجما ماي اانصوننف ككتلاكو
 ميهملا[نعواطبشال ضنا اننحا جحملا انو
 الدكان هان اعمل ل يمال او بال اههادنح ١
 ا ' ١ هةرسصسسملا هيلا تبامركو نشعلراو

 جدا
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 "ف 5 9 5 , 39

 ب ادهنبذنم هزه شاين نويديمدمو ببي عجم يق. ل

 : ص ب سل كا ماما + . 1 /

 "و 39 2

 ريضنلا بو شوملا ب ليكولا دو ىدااسسحو 4و كشنشسر#

 تي الثور مال تاتنحاف ملف تناحو جدا
 موسم و رك ني ةدلع ا هنداو األ تداولا
 اراصولاو نبا ىلا لعق رحتلا عمانم سدبزم ا دارا

 2 دسرانوالاج و ت اسودل اوءب اسما مسلا عاتنجايث ظ

 مركك بحول اًصئاخس ل عبحترابملا جتا وق هحادبا تدراامزع | انهو كك ذو ةريثكك دكا دع ينجب بامك شاذ
 اول عطس عئمدلا ل أسماو جحد اهلا طيسلا نير اذو يبصعو
 ردلو كيد لاق تم اقره هدا رج سدادبع عّجلا| ,,اوم اينما ةرعال ام اينرل اهذق نيطسملا عيت يدالقالد
 ينل! يىدسم اص جدلا به ددادبع اَص علا بدت كيرلا امن جكل ١ موهرملا ملا عيمسنا ربع يعمل ا علوم

 | انار جتا هنه يد انكامن' عارملا هد اكز 2 بح ةاحال إد و دب وتير مل هدا وياك ام ف عزا يسا مؤ هب هندانط)و هذالوالو ميدل اول 5ملسدنا رقع مزال عشاخ إن بطل !يصزيل ارفف يلا كوكل د ممس_ عم سكلا
 عوم عارملا هل اكد مل ١ اه مش هال ا عيار سعي رس واسس
 رامملا لاوعيرطب كر كلج جيا والا ءنضمشلا فريمات

 م

5 

 : :ئل [ مل امهأنالا ةزوال د لوهالد
 ا : 1 ملاولعو رون ان بس عمسإ ف صد








